5 lei

Miercuri, 30 martie 2022, nr. 60 (7089), anul XXXI

n SCANDALUL DE LA TNB CONTINUÃ ÎN

n PAOLO GENTILONI, COMISARUL

n LEONARDO BADEA, BNR: “Expunerea bãncilor
EUROPEAN PENTRU ECONOMIE, LA
locale pe companii cu capital rusesc - 71
milioane lei”
PAGINA 11
BUCUREªTI: “Plata în ruble a gazelor
ruseºti ar însemna o încãlcare a
n DANIELA DARABAN, ACUE: “Atunci când
contractelor în vigoare”
deschidem geamul ºi avem caloriferele
pornite, ies pe geam banii de la buget”

PARLAMENT / Ministrul Culturii s-a ales cu
o moþiune simplã
PAGINA 4

n INSPIRAT DIN PROGRAMA OXFORD / Curs în
limba românã despre blockchain

PAGINA 10

GRAM AUR = 275,4232 RON

PAGINA 11

“Vom avea cel puþin
douã blocuri
geopolitice care se vor
confrunta în deceniile
urmãtoare”
l “Globalizarea este un capitol încheiat”, spune Bruton,
evocându-l pe Larry Fink, CEO-ul BlackRock

L

Bruton a declarat: “Este imposibil sã
nu existe anumite neînþelegeri între prieteni ºi aliaþi, iar Uniunea Europeanã va
continua sã aibã perspective diferite faþã
de Statele Unite pe anumite probleme.
Dar dacã interpretezi globalizarea ca lumea întreagã sã fie parte dintr-un sistem
complet de comerþ, acesta este un capitol
încheiat. Acum ne uitãm probabil cãtre
douã-trei lumi separate, fiecare cu propriul sistem de comerþ ºi schimb, dar neintegrat cu celelalte. (M.G.)
(continuare în pagina 11)
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JOHN BRUTON, FOST PRIM-MINISTRU
AL IRLANDEI:

umea se împarte în mai multe blocuri regionale ºi vom avea cel puþin douã astfel de blocuri geopolitice care se vor confrunta în deceniile urmãtoare, a afirmat, ieri, John Bruton, fost prim-ministru al republicii Irlanda între 1994-1997 ºi fost ambasador UE
în Statele Unite. Bruton a fost prezent,
ieri, la Bucureºti la o conferinþã organizatã de publicaþia The Economist ºi a explicat cã unul din aceste blocuri geopolitice
va fi cel euro-atlantic, iar cel de-al doilea
va avea în centrul sãu China.
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Între cvasi-pandemie
ºi risc epidemiologic
pe fondul rãzboiului
l Valeria Herdea, Colegiul Medicilor: ”Oamenii care vin din Ucraina sunt speriaþi, nu vor sã se vaccineze ºi
atunci trebuie sã ne vaccinãm noi” l Attila Laszlo, senator: ”Angajamentele fãcute de þara noastrã de-a lungul
anilor ar trebui rediscutate prin prisma situaþiilor recente cu care ne-am confruntat” l Loreta Pãun, consilier
prezidenþial: ”Digitalizarea a fost beneficã pentru cã pacienþii au putut accesa servicii medicale chiar dacã nu au
fost prezenþi în format fizic la medic sau în spital” l Emilian Popovici, Societatea Românã de Epidemiologie:
”Post Covid apar probleme cerebrale care nu ºtim în cât timp ºi cum se vor remite”

Ce fel de rãzboi? Ce fel
de pace?
devenit ”operaþiunea specialã” rut Rusiei, în mod imperativ ºi lipsit de
a Rusiei în Ucraina, un rãzboi? orice echivoc (inter alia): anularea neªi, dacã da, cel fel de rãzboi condiþionatã a deciziilor sale privind statutul regiunilor Donetsk ºi Lugansk din
este acesta?
Cel puþin dintr-un punct de vedere, cel Ucraina; retragerea imediatã ºi necondial dreptului internaþional, cele douã state þionatã a forþelor sale militare de pe terinu se aflã în stare de rãzboi. Motivul este toriul Ucrainei, în cadrul graniþelor recucît se poate de banal: nici una dintre pãrþi noscute internaþional; încetarea imediatã
nu a fãcut o declaraþie oficialã în acest a utilizãrii forþei împotriva Ucrainei ºi
abþinerea de la orice ameninþare
sens ºi nici demersurile instituþiocu folosirea forþei sau utilizare
nale interne ºi internaþionale, obliilegalã a forþei împotriva oricãrui
gatorii, pentru a da putere de lege
alt stat membru al ONU. Desigur,
unei asemenea declaraþii. Fãrã
legal, Rezoluþia ONU nu atrage
acest aparent nesemnificativ inobligaþii imperative pentru statele
gredient, nu putem vorbi despre
membre. Rusia poate sã nu se
rãzboi. Dar, în termeni politici?
CORNEL
conformeze, fãrã riscul unor peNici din punct de vedere politic
CODIÞÃ
nalitãþi juridice sau de altã naturã.
raporturile dintre cele douã state
Caracterizarea evenimentelor, la
nu pot fi declarate, fãrã nici o reþinere, stare de rãzboi. Aparent, ele se aflã care au subscris 141 de state (35 abþineri
undeva într-un teritoriu care poate fi nu- ºi 5 voturi împotrivã) reflectã, însã, fãrã
mit ”nici pace nici rãzboi”. Clarificãri nici o umbrã de îndoialã, convingerea
esenþiale au fost aduse totuºi de Rezoluþia unei uriaºe majoritãþi a guvernelor lumii
Adunãrii Generale a ONU din 2 martie, cã Rusia a comis o agresiune pentru care
2022, (ES-11/1): acþiunile militare ale poartã întreaga responsabilitate. Inclusiv
Rusiei în Ucraina reprezintã o agresiune. pe cea a încetãrii imediate a ostilitãþilor ºi
În sensul cel mai larg ºi cuprinzãtor al a revenirii la situaþia de drept anterioarã
Cartei ºi al rezoluþiilor pertinente ale declanºãrii ostilitãþilor.
Dar, din punct de vedere strict militar,
ONU, Rusia este agresorul, Ucraina victima agresiunii. În consecinþã, cea mai avem de a face cu un rãzboi? ªi aici, rãlargã ºi reprezentativã instituþie interna- spunsul trebuie nuanþat.
þionalã a comunitãþii internaþionale a ce(continuare în pagina 12)
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Progrese în negocierile
de pace Rusia-Ucraina
l Moscova promite sã îºi reducã activitatea militarã în Kiev ºi
Cernihov
usia îºi va reduce radical activitatea militarã în direcþia Kiev ºi
Cernihov, în Ucraina, dupã convorbirile ruso-ucrainene ”substanþiale” desfãºurate ieri la Istanbul, au
declarat negociatorii ruºi, în timp ce omologii lor ucraineni au afirmat cã au cerut
un ”acord internaþional” pentru garantarea
securitãþii þãrii, semnat de mai multe state
garante, relateazã AFP ºi Reuters.
”Negocierile privind un acord asupra
neutralitãþii ºi a statutului non-nuclear al
Ucrainei intrã într-o dimensiune practicã
(...) S-a decis, pentru a creºte încrederea,
sã se reducã radical activitatea militarã în
direcþia Kiev ºi Cernihov”, a declarat, la
Istanbul, viceministrul rus al apãrãrii,
Aleksandr Fomin, conform Agerpres.
Statul major va prezenta în detaliu ce
implicã aceste decizii dupã ce delegaþia
rusã se va întoarce la Moscova, a mai
precizat Fomin.
ªeful delegaþiei ruse, Vladimir Medinski, a vorbit despre ”discuþii substanþiale” între cele douã pãrþi ºi a spus cã
propunerile ”clare” ale Ucrainei în vederea unui acord vor fi ”studiate foarte
curând ºi înaintate preºedintelui” Vladimir Putin. Potrivit lui Medinski, o
întâlnire între cei doi preºedinþi Volodimir Zelenski ºi Vladimir Putin, solicitatã

R

ºi de partea ucraineanã, ºi reprezentanþii
statelor garante, ar fi posibilã în caz de
acord pentru încetarea ostilitãþilor.
”În ceea ce priveºte o întâlnire între
cei doi preºedinþi, am spus de la început
cã ea va fi posibilã atunci când va exista
un acord (...) Întâlnirea ar putea fi multilateralã, cu participarea statelor garante”,
a spus Medinski, adãugând:
”Dupã discuþia substanþialã de astãzi
(n.r. ieri) ne-am înþeles ºi propunem ca
întâlnirea sã se facã pentru a parafa acordul, cu condiþia sã se efectueze o muncã
rapidã asupra acordului ºi sã ajungem la
compromisurile necesare, posibilitatea
de a obþine se va apropia”.
Ucraina a propus adoptarea unui statut de neutralitate în schimbul unor garanþii de securitate la ultima rundã de discuþii cu Rusia, ceea ce înseamnã cã nu
se va alãtura unor alianþe militare ºi nu va
gãzdui baze militare pe teritoriul sãu, au
declarat negociatorii ucraineni pentru
jurnaliºtii de la Istanbul.
Partea ucraineanã îºi doreºte garanþii
de securitate de tipul Articolului 5 din
tratatul NATO, respectiv clauza sa de
apãrare colectivã. Printre cei care garanteazã securitatea Ucrainei s-ar putea afla
Polonia, Israel, Turcia ºi Canada. (V.R.)
(continuare în pagina 12)

upã doi ani ºi cinci valuri de pandemie de
Covid-19, ne aflãm la
doar câteva sãptãmâni
de la ridicarea restricþiilor ºi la circa 2000
de cazuri noi de coronavirus în 24 de ore.
Însã nu ne putem bucura prea tare de
semnele cã pandemia s-ar apropia de final, pentru cã situaþia de la graniþa cu
Ucraina înseamnã, printre altele, ºi noi
riscuri epidemiologice, au avertizat specialiºtii din domeniul sãnãtãþii care au
fost prezenþi, ieri, la video-conferinþa
BURSA “Sãnãtate ºi Farma”.
Dacã nu am învãþat lecþiile pandemiei, atunci riscãm sã le repetãm în mod
foarte dureros, atrag atenþia medicii, care
spun cã lucrurile nu s-au încheiat, ele
abia încep.
Iesim din pandemie, dar s-ar putea sã
intrãm în epidemie, avem alte riscuri epidemiologice în faþã, trage un semnal de
alarmã Dr. Valeria Herdea, vicepreºedintele Colegiului Medicilor, care s-a arãtat
profund îngrijoratã de situaþia de la graniþã ºi de efectele pe care aceasta le va
avea asupra sãnãtãþii noastre.
În opinia specialistului, pacienþii tre-
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DAN BOLDEANU, PRODUCT
MANAGER OMNIMEDICA:

”Prin automatizarea ºi
eficientizarea fluxurilor
de lucru câºtigãm timp
pentru medici”
à pagina 2

buie sã fie conºtienþi de situaþia actualã ºi
sã acþioneze în consecinþã: ”Noi considerãm cã pacientul trebuie împuternicit. Se
începe cu alfabetizarea medicalã de la
cea mai micã vârstã, cu obligaþia de a fi
parte a propriei tale sãnãtãþi, iar noi nu
avem aceastã deprindere. Acum, la finalul acestei perioade, asistãm la o cvasi-pandemie. Scad cazurile de covid, dar
încã sunt cazuri la ATI, avem cazuri de
gripã, avem foarte multe boli infecþioase
care au început sã explodeze ºi avem risc
epidemiologic la graniþã. Conflictul armat este o realitate, iar noi trebuie sã tragem un semnal de alarmã pentru toatã
societatea civilã. Responsabilitatea noastrã este sã ne vaccinãm, sã ne vaccinãm
împotriva difteriei, a tetanosului, a pertussisului, a rujeolei, a rubeolei, a oreonului, pentru cã ar fi trebuit sã fim revaccinaþi pe parcursul vieþii, or noi nu avem
un astfel de program în þarã. Populaþia
are nevoie sã conºtientizeze, înainte de
iod ºi de multe altele, cã avem nevoie sã
prevenim bolile infecþioase. Oamenii
care vin din Ucraina sunt speriaþi, au
fugit din faþa rãzboiului, nu vor sã se
testeze, sã se vaccineze ºi atunci trebuie
sã ne testãm ºi sã ne vaccinãm noi.
Trebuie sã ne informãm”.

ALINA TÃNASE, DIRECTOR
MEDICAL INSTITUTUL
CLINIC FUNDENI:

“Terapiile celulare
– o speranþã
pentru pacienþi”

à pagina 2

Valeria Herdea: ”Avem o
recrudescenþã de cancere ºi
de boli cronice netratate”
Peste 64.000 de oameni au decedat în
aceastã pandemie, subliniazã Valeria
Herdea, apreciind cã aceastã crizã sanitarã cel mai tare l-a afectat pe pacient: ”Nu
cred cã existã cineva care sã nu fi pierdut
o persoanã în ultimii doi ani din cauza
Covid-19”.
Însã, pe lângã cei afectaþi de coronavirus, sunt ºi victime colaterale, respectiv bolnavii cronici care nu s-au mai tratat în aceastã perioadã, evidenþiazã doamna Herdea: ”În primul rând, ºtirile false au invadat piaþa media. Omenii au fost
bulveraþi ºi paralizaþi în a lua decizii. ªi
corpul medical a primit o avalanþã de informaþii acum doi ani care a trebuit setatã. Toate aceste lucruri au culminat cu un
acces inechitabil la sistemul medical.
Ambulatoriile, unele spitale au fost
închise. Au rãmas în prima linie a frontului medicina de familie ºi spitalele covid
sau suport covid. Pacienþii cronici au rãmas netrataþi, iar acum este o recrudescenþã de cancere ºi de boli cronice netratate. Toate aceste lucruri nu fac parte din
gloria ºi onoarea ultimilor doi ani. Când

informaþiile pe care le primeºti sunt
confuze, este foarte greu sã iei deciziile
corecte”.
România are cea mai ridicatã ratã de
mortalitate din Europa pe motive oncologice, a mai spus specialistul, adãugând: ”Avem programul naþional de
cancer ºi trebuie sã-l susþinem pentru cã
avem mortalitatea cea mai mare din Europa în zona cancerului. Dupã Covid,
avem foarte multe cazuri de diabet zaharat la copii. Avem nevoie sã conºtientizãm cã post-covid înseamã între douã ºi
ºase luni de pacienþi care vor veni cu disfuncþii ºi probleme de sãnãtate foarte serioase legate de acest virus, pe care încã
le învãþãm. Dacã nu am învãþat lecþiile
pandemiei, riscãm sã le repetãm în mod
foarte dureros”.
EMILIA OLESCU,
GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)
(În cadrul video-conferinþei BURSA “Sãnãtate ºi Farma“ au fost dezbãtute ºi subiecte precum “Vaccinarea anti-Covid“
sau “Necesitatea iodurii de potasiu în
contextul rãzboiului“, pe care le vom prezenta pe larg în ediþiile viitoare ale ziarului nostru.)

PABLO URBINI,
REPREZENTANT BD ROWA:

ALINA CULCEA,
PREªEDINTELE ARPIM:

”Robotul oferã
farmacistului mai
mult spaþiu ºi mai
mult timp”
à pagina 2

“Ne trebuie 27 de ani
ca sã atingem speranþa
de viaþã din þãrile
dezvoltate“
à pagina 3
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DAN BOLDEANU, PRODUCT MANAGER OMNIMEDICA:

”Prin automatizarea
ºi eficientizarea fluxurilor
de lucru câºtigãm timp
”Robotul oferã
pentru medici”
farmacistului mai

PABLO URBINI, REPREZENTANT BD ROWA:

l “Pandemia ne-a învãþat cã medicina digitalã nu mai poate fi consideratã doar un deziderat”
Prin automatizarea ºi eficientizarea fluxurilor de lucru, putem câºtiga
timp pentru medici, astfel încât partea curativã din activitatea lor sã se
scurteze ºi sã aibã posibilitatea sã se
concentreze mult mai mult pe zona
de prevenþie, a spus Dan Boldeanu,
Product Manager în cadrul
Omnimedica.
Domnia sa a afirmat: “Pandemia a
reprezentat un test de stres, de efort
enorm pe tot sistemul medical. Iar
acest lucru ne-a învãþat cã medicina
digitalã nu mai poate fi consideratã
doar un deziderat sau un aspect avangardist al medicinei, ci este o realitate pe care dacã nu o adoptãm sau nu
începem sã o implementãm corect,
atât la nivel macro, cât ºi la nivel micro, nu facem decât sã suferim ºi sã
adâncim niºte probleme în ceea ce
priveºte resursele ºi timpul pe care le
acordãm tratamentelor”.
Dan Boldeanu a adãugat: “Dupã
aceastã perioadã am înþeles cã tot ce
se întâmplã în sistemul sanitar, cel
puþin la nivel naþional, este supus
unei triple constrângeri destul de
apãsãtoare pentru medici ºi pentru
pacienþi. Vorbim despre timp - timpul de rãspuns la o solicitare a pacientului, vorbim de spaþiu - deoarece izolarea ne-a arãtat cât de important este acest aspect al deplasãrii,
mai ales lipsa ei, ºi vorbim de resurse. Iar la resurse intrã personalul care
este destul de limitat, banii ºi orice
alte implicaþii atât la nivel de medic
cât ºi de pacient”.

”Este nevoie ca, la nivel
naþional ºi european, sã
existe un sistem medical în
care toþi actorii implicaþi
sã fie participanþi ºi
beneficiari în acelaºi timp”
Reprezentantul Omnimedica considerã cã, pentru a aborda aceastã
constrângere, este nevoie ca, la nivel
naþional ºi european sã existe un sistem medical în care toþi actorii implicaþi sã fie participanþi ºi beneficiari în acelaºi timp.

Dan Boldeanu a afirmat: “Pandemia a reprezentat un test de stres, de efort
enorm pe tot sistemul medical. Iar acest lucru ne-a învãþat cã medicina
digitalã nu mai poate fi consideratã doar un deziderat sau un aspect
avangardist al medicinei, ci este o realitate pe care dacã nu o adoptãm sau
nu începem sã o implementãm corect, atât la nivel macro, cât ºi la nivel
micro, nu facem decât sã suferim ºi sã adâncim niºte probleme în ceea ce
priveºte resursele ºi timpul pe care le acordãm tratamentelor”.
”În tot acest ecosistem, noi dezvoltãm o aplicaþie medicalã care sã
digitalizeze ºi sã automatizeze mai
ales zona de activitate medicalã,
începând de la ambulatoriu, trecând
prin spitalizare ºi, bineînþeles diagnosticul de certitudine, care este
unul dintre lucrurile pe care ne focusãm foarte mult în acest moment,
având în vedere strategia naþionalã ºi
europeanã de combatere a cancerului”, a spus Dan Boldeanu.
Domnia sa a explicat: ”Pe partea
de diagnostic de certitudine, care este
una dintre cele mai importante etape
din zona de oncologie ºi stã la baza
oricãrui plan de tratament, noi dezvoltãm un modul care digitalizeazã ºi
automatizeazã fluxurile de lucru
într-un laborator de anatomie patologicã. Soluþia este dezvoltatã ºi validatã împreunã cu medici, ºi urmãreºte
sã unifice ºi sã simplifice toate procesele ce pot fi abordate din perspectivã
digitalã, într-un laborator. De la primirea unei cereri ºi eliberarea unui rezultat, am încercat sã acoperim toate
aceste fluxuri ºi sã aducem un plus de
valoare actului medical. Practic,
încercãm sã rezolvãm unele probleme ale sistemului medical actual”.

Conform celor prezentate de reprezentantul Omnimedica, compania a
dezvoltat o soluþie web, care permite
medicilor sã lucreze de unde doresc.
”Mai mult decât atât, am dezvoltat
o aplicaþie care poate fi folositã la nivelul fiecãrui utilizator, în orice limbã
doreºte fiecare, urmând ca zona unificatã sã poatã fi folositã în limba doritã.
Practic, putem în felul acesta accesa
medici de oriunde de pe glob,
lãsându-i sã lucreze în limba lor, dar cu
rezultate în limba companiei mamã.
De asemenea, am dezvoltat foarte
mult zona de comisii medicale – pe
care le integrãm ºi pe care le punem la
dispoziþie mai ales în partea clinicã,
dar cu acces la informaþiile din laborator”, a adãugat Dan Boldeanu.

”Oferim o relaþie în timp
real între medicul chirurg
ºi medicul
anatomopatolog, astfel
încât în timpul operaþiei
chirurgul sã poatã
deschide o cerere de
anatomie patologicã”

aspectele cunoscute legate de anatomie patologicã, biologie molecularã, formularisticã – tot ceea ce
ºi-ar putea dori medicii în aceastã
zonã, afirmã reprezentantul Omnimedica.
”Automatizãm fluxul de lucru ºi
ajutãm medicii sã peformeze deoarece, având toate datele integrate ºi
punând la dispoziþie inclusiv zone
de cercetare, în care pot cãuta prin
toate dosarele pacienþilor, gãsesc
informaþii legate de diagnostice sau
anumite patologii , astfel încât medicii pot accesa ºi componenta de
studiu al altor cazuri pe care le-au
întâlnit ºi similitudini”, a spus Dan
Boldeanu.
Domnia sa a adãugat: ”Ceea ce
este nou, este zona de imagini preluate din aparaturã. Zona de imagini ne permite preluarea din camerele foto ale aparatelor de captare
de imagine montate pe microscoape, a imaginilor din dosarele pacienþilor, iar dupã preluarea acestora în fiºele respective, oferim
medicilor posibilitatea de marcaj
pe pozã cu vizibiliate la medicul
trimiþãtor ºi apoi în laborator (...).
Din punctul nostru de vedere, cu
adevãrat inovator în ceea ce priveºte anatomia patologicã în relaþie cu chirurgia este examenul extemporaneu în timp real. Oferim o
relaþie în timp real între medicul
chirurg ºi medicul anatomopatolog din laborator, astfel încât în
timpul operaþiei, medicul chirurg
sã poatã deschide o cerere de anatomie patologicã, iar calitatea unei
operaþii sã creascã”.
Nu în ultimul rând, planul de tratament este un alt aspect avut în vedere de Omnimedica. ”Lucrãm la un
plan de tratament multidisciplinar,
care abordeazã absolut toate aspectele medicale ce pot þine de tratarea
unui pacient – de la prima vizitã pânã
la tratamentul ºi urmãrirea tratamentului pe timp îndelungat”, a spus Dan
Boldeanu.

Aplicaþia acoperã aproape toate

A.I.

ALINA TÃNASE, DIRECTOR MEDICAL INSTITUTUL CLINIC FUNDENI:

“Terapiile celulare – o speranþã
pentru pacienþi”
Institutul Clinic Fundeni este prima unitate medicalã din þara noastrã
care este autorizatã ºi acreditatã pentru programul de terapii celulare,
program de care vor beneficia în primul rând pacienþii care suferã de un
cancer hematologic, a spus Alina Tãnase, director medical al institutului
respectiv ºi preºedinte al Comisiei
de Terapii celulare din cadrul Ministerului Sãnãtãþii.
“Avem posibilitatea acum sã facem în România terapii personalizate.
Am implementat programul de terapii celulare. Cu toate restricþiile din
perioada pandemiei, am reuºit sã
acreditãm institutul, sã facem traininguri online, sã stabilim protocoale ºi
tot ce înseamnã managementul calitãþii pentru recolta de celule ºi pentru
acreditarea celulelor care trebuie trimise în strãinãtate ºi care se întorc ca
medicament. Pânã când toatã lumea
s-a familiarizat cu aceste noþiuni noi
ºi speciale, a fost o perioadã intensã
pentru noi. Faptul cã am reuºit sã trimitem deja aceste celule limfocite T
pentru patru pacienþi, iar acum ne pregãtim pentru al cincilea - avem deja
fonduri pentru cei cinci pacienþi –
este o realizare importantã. Am trimis
celulele, aºteptãm sã se întoarcã în

luna aprilie celulele modificate genetic. În imediata apropiere vom veni cu
aceastã noutate în medicina româneascã de a reuºi sã administrãm pacienþilor acest prototip de terapie personalizatã pentru bolile hematologice maligne. Mã aºtept sã implementãm
pentru 20 de pacienþi terapii celulare
în acest an ºi sperãm ca terapiile sã
dea rezultate, deºi sunt complicate
sau grefate de foarte multe complicaþii. Dar când implementezi o astfel de
procedurã inovativã e o perioadã
grea, cu emoþii, cu multã grijã ºi
aºtept sã prezentãm primele rezultate

care sperãm cã vor fi absolut spectaculoase, aºa cum sunt aceste terapii în
lumea largã. Faptul cã am aliniat
România la þãrile civilizate care
reuºesc sã facã astfel de terapii este un
lucru care trebuie menþionat. Terapiile celulare sunt în studii clinice pe toate tipurile de cancer. Deocamdatã
avem doar indicaþii standard cu aprobarea FDA ºi Asociaþia Europeanã a
Medicamentului pentru cancerurile
hematologice, iar anul trecut a apãrut
încã indicaþie pentru mielomul multiplu. E clar cã în fiecare an apar alte terapii celulare pentru alte indicaþii. În

urmãtorii cinci ani vom avea astfel de
terapii pentru foarte multe tumori,
probabil ºi pentru tumori solide. Dar
trebuie sã aºteptãm studiile standardizate, rezultatele ºtiinþifice ale acestor
studii mari, pentru a vedea exact rezultatele acestor terapii. Deocamdatã
putem administra standard doar în
anumite indicaþii clare”, a spus
prof.dr. Alina Tãnase.
Domnia sa a precizat cã în toatã
perioada pandemiei, care a fost una
dificilã, colaborarea medicilor cu
autoritãþile, cu mass-media ºi cu pacienþii a fãcut ca lucrurile sã funcþioneze la parametri normali în sistemul de sãnãtate. Directorul medical al Institutului Clinic Fundeni a
arãtat cã în ultimii doi ani medicii
unitãþii medicale au reuºit sã facã
peste 100 transplanturi, deºi restricþiile au fost draconice pentru pacienþii imunodeprimaþi. Doamna
Tãnase a specificat cã, în ciuda restricþiilor, activitatea desfãºuratã în
Institutul Clinic Fundeni nu a fost
întreruptã în timpul pandemiei, deoarece pacienþii care sunt trataþi în
unitatea respectivã nu pot aºtepta situaþii pandemice mai bune.
GEORGE MARINESCU

mult spaþiu ºi mai
mult timp”
l ”Dacã înainte de pandemie provocãrile erau date
de diversitatea ofertei, preþul ºi competiþia cu alte
farmacii, acum provocãrile sunt legate de serviciile
oferite” l ”Robotul nu este un inaimic, ci un ajutor
pentru farmacist”
Robotul oferã farmacistului mai
mult spaþiu ºi mai mult timp, aspecte
esenþiale faþã de noile provocãri ce au
apãrut odatã cu pandemia pentru unitãþile farmaceutice, a spus Pablo
Urbini, Reprezentant al BD Rowa în
parteneriat cu Farmaceutica Remedia. De asemenea, robotul nu este un
inaimic, ci reprezintã un ajutor pentru
farmacist, deoarece îl elibereazã de
mai multe sarcini, unele repetitive, ºi
îi permite sã acorde mai multe timp
clienþilor. Pablo Urbinia spus: ”Pandemia Covid a pus din nou farmaciile
în centru. A creat noi oportunitãþi, dar
de care nu s-a profitat pe deplin pentru cã, ca toatã lumea, farmaciºtii s-au
confruntat cu noi provocãri. Au fost
mai mulþi clienþi, dar mai puþin personal, deoarece mulþi angajaþi au stat
acasã ca sã se protejeze de Covid, iar
farmaciile au trebuit sã asigure ºi siguranþa angajaþilor. Dacã înainte de
pandemie, provocãrile pentru farmacii erau date de diversitatea ofertei,
preþul ºi competiþia cu alte farmacii,
acum provocãrile sunt legate de serviciile oferite. Iar asta necesitã mai
mult spaþiu ºi mai mult timp”.

”Robotul schimbã complet
experienþa clientului ºi a
farmacistului”
Conform celor prezentate de Pablo Urbini, robotul pentru farmacii
este un sistem care schimbã total
abordarea dintr-o unitate farmaceuticã, precum ºi experienþa clientului
ºi a farmacistului.
”Este un sistem ce depoziteazã ºi
distribuie medicamente cu o vitezã
mare. Este o soluþie flexibilã - poate
fi plasat oriunde, chiar ºi la douã etaje sub sau deasupra farmaciei. Iar
farmaciºtii nu trebuie sã se mai deplaseze sã caute medicamentele în
back-office, ci doar pe computerul
din faþa lor. Iar aceastã flexibilitate
oferã o mulþime de posibilitãþi legate
de modul în care poate fi amenajatã o
farmacie”, a afirmat Pablo Urbini.
Pe de altã parte, potrivit reprezentantului companiei, în Europa, timpul mediu de servirea a unui client
este 7-8 minute, cea mai mare parte
fiind petrecutã de farmacist în
back-office. Cu robotul BD Rowa,
timpul mediu scade la 2-3 minute,
care este petrecut în faþa clientului.
”Robotul, tehnologia, oferã farmacistului mai mult spaþiu ºi mai
mult timp. Iar transformarea acestui
spaþiu ºi timp suplimentar în venituri
suplimentare este treaba farmacistului. Apar noi oportunitãþi, iar personalul capãtã noi roluri. Este vorba
despre optimizarea resurselor, optimizarea ºi rotaþia mai bunã a stocurilor, procese mai bune, optimizare financiarã, ofertã mai bogatã (...)”, a
spus Pablo Urbini, adãugând: ”Iar
toate acestea genereazã douã rezultate. Satisfacþia clientului, care beneficiazã de un alt fel de serviciu
într-o farmacie echipatã cu un robot
Rowa, dar ºi satisfacþia personalului,
care este ceva fundamental. Angajaþi
nemulþumiþi nu pot presta servicii de
calitate clienþilor”.

”Prin soluþiile digitale,
expunerea este nelimitatã;
putem avea sute de rafturi
digitale, care pot fi
accesate cu degetul”
În esenþã, conoform celor prezen-

tate de Pablo Urbini, robotul este
echipat cu o serie de dispozitive digitale care ajutã farmacistul sã fie mai
productiv, iar clientul sã beneficieze
de servicii mai bune ºi sã petreacã
mai puþin timp în farmacie.
De pildã, existã ecrane digitale,
care atrag atenþia clienþilor ºi oferã
informaþii suplimentare despre produse. ”Prin soluþiile digitale, expunerea este nelimitatã. Putem avea
sute de rafturi digitale, care pot fi accesate cu degetul. Pot fi folosite pentru a comanda produsul ºi a oferi informaþii în plus”, a afirmat reprezentantul BD Rowa.
Pablo Urbini a adãugat: “De asemenea, sistemul verificã aºezarea
produselor pe rafturi, astfel încât se
creeazã mai mult spaþiu. Iar farmaciile au posibilitatea sã îºi creascã
oferta, sã expunã mai mult. ªi toate
aceste lucruri sunt monitorizate - internetul lucrurilor ne oferã posibilitatea sã creãm un mix între fizic ºi digital. Practic, avem canale fizice ce
sunt controlate printr-o aplicaþie,
prin care putem verifica câte pachete
sunt prezente pe rafturi, le putem
aranja, etc”.

”La cumpãrarea unui
robot, între farmacie ºi
compania noastrã se naºte
o relaþie de lungã duratã”
Compania oferã mentenanþã pentru roboþii livraþi, inclusiv de la distanþã, ºi realizeazã actaulizãri ale
softurilor, chiar ºi dupã peste 10 ani
de la instalare.
”La cumpãrarea unui robot, între
farmacie ºi compania noastrã se
naºte o relaþie de lungã duratã. Avem
un serviciu online, disponibil 24 de
ore, ºapte zile pe sãptãmânã. Avem
disponibile tot timpul piese de
schimb, avem acces la sistem de la
distanþã, ºi facem actualizãri de software, chiar ºi dupã 10 - 15 ani.
Avem suport tehnic regional, care în
România se realizeazã prin partenerii noºtri de la Farmaceutica Remedia”, a spus Pablo Urbini.

”Ar trebui sã ne mutãm
atenþia de la cost, la
randamentul investiþiei”
Conform celor prezentate de
domnia sa, costul unei soluþii de tip
entry-level pentru un robot de farmacie este de 600-700 de mii de
euro ºi, teorectic, nu existã limitã
superioarã.
”Dar nu preþul este important, ci
randamentul investiþiei. Pentru cã
dacã un robot costã 50.000 de euro,
dar suma se recupreazã în zece ani,
nu este o investiþie bunã. Dar dacã
robotul costã jumãtate de milion de
euro, bani care se recupereazã în trei
ani, atunci este o investiþie bunã,
pentru cã însemnã cã genereazã venituri extra. Ar trebui sã ne mutãm
atenþia de la cost, la randamentul investiþiei”, a punctat Pablo Urbini.
Potrivit reprezentantului BD
ROWA, compania are instalaþi circa
12.000 de roboþi în toatã lumea, piaþa
principalã fiind Europa Centralã, în
Germania, Elveþia ºi Austria. De asemenea, în Europa de Sud, în þãri precum Italia ºi Spania ºi în Europa de
Vest, în Franþa ºi Benelux. În Europa
de Est, compania a instalat pânã
acum circa 200 de roboþi, în mare
parte în Ungaria. (A.I.)
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ALINA CULCEA, PREªEDINTELE ARPIM:

“Ne trebuie 27 de ani ca sã atingem speranþa
de viaþã din þãrile dezvoltate“
l “Impactul rãzboiului se va simþi ºi în sistemul nostru de sãnãtate”
Impactul rãzboiului din Ucraina se
va simþi ºi în sistemul nostru de sãnãtate, este de pãrere Alina Culcea,
preºedintele Asociaþiei Române a Producãtorilor Internaþionali de Medicamente (ARPIM), care a spus: „Nu am
terminat bine de analizat lecþiile din
pandemie ºi viaþa ne încearcã din nou.
Impactul acestei noi crize, provocate
de rãzboiul de lângã noi, chiar dacã nu
are legãturã directã cu sistemul de sãnãtate, se va simþi ºi în acest sector,
dincolo de impactul emoþional”.
Potrivit doamnei Culcea, dupã cei
doi ani de pandemie, sunt lucruri care
pot fi remarcate, printre acestea numãrându-se mobilizarea fãrã precedent, atât din perspectiva autoritãþilor
în campania de vaccinare, cât ºi mobilizarea comunitãþii medicale, dar ºi a
comunitãþii de business, care s-a coagulat punând umãrul sã ajute, într-o

lecþie de solidaritate. ”ARPIM, prin
companiile membre, a fãcut donaþii de
bani ºi medicamente de peste 34 milioane de lei, pentru sprijnirea sistemului

de sãnãtate. O altã mobilizare fãrã precedent a fost observatã în eforturile de
cercetare ºi dezvoltare pe care
companiile membre ARPIM le-au

fãcut”, evidenþiazã Alina Culcea.
Dincolo de aceste aspecte, criza Covid-19 a testat rezistenþa sistemelor de
sãnãtate, remarcându-se o lipsã a pregãtirii, a echipamentelor, a infrastructurii, în faþa provocãrilor pandemiei, a
mai spus reprezentantul ARPIM, precizând: ”Au fost spitale nepregãtite,
pacienþi care au întrerupt tratamentele,
incendii. Nici în ceea ce priveºte accesul la medicamente România nu a stat
atât de bine. Sunt studii care aratã cã, în
Europa, pacienþii aºteaptã între patru
luni ºi doi an ºi jumãtate pentru a avea
acces la terapii inovative, România
fiind pe ultimul loc în acest clasament,
cu o medie de 883 de zile. Tot pe locuri
codaºe am fost ºi suntem la capitole ca
finanþarea sistemului de sãnãtate, investiþiile în cercetare ºi dezvoltare, digitalizarea sistemului. Pierdem anual circa 800 de milioane de euro - potenþiale

investiþii în studii clinice -, din cauza
lipsei de resursã umanã în anumite instituþii ale statului, unde procesele trebuie aprobate pentru ca studiile clinice
sã poatã fi dezvoltate în România. Sunt
indicatori care ne pun pe gânduri ºi reprezintã o lecþie în sine”.
Raportul CE din 2021 ne aratã cã
speranþa de viaþã în þara noastrã a crescut cu aproape patru ani în perioada
2000-2019, dar a scãzut temporar, cu un
an ºi jumãtate, în 2020, din cauza pandemiei, mai aratã Alina Culcea. Speranþa de viaþã în România este de circa 75
de ani, cu aproape ºapte ani mai redusã
faþã de media celor mai dezvoltate cinci
state europene, spune domnia sa, menþionând: ”Ne vor fi necesari 27 de ani
pentru a atinge aceeaºi speranþã de viaþã
cu þãrile dezvoltate”. Preºedintele
ARPIM a subliniat importanta unui sistem de sãnãtate pregãtit sã facã faþã

unor provocãri, a accesului la medicamente de ultimã generaþie în timp util, a
finanþãrii adecvate ºi a unor parteneriate
strategice. Cercetarea ºi dezvoltarea trebuie sã aibã un rol bine definit la masa
dialogului: ”Una dintre prioritãþi este
stimularea cercetãrii-dezvoltãrii ºi inovãrii în domeniul farmaceutic, la care se
adaugã nevoia unui sistem rezilient ºi
bazat pe dovezi ºi finanþarea adecvatã ºi
predictibilã a sistemului de sãnãtate ºi a
medicamentelor inovatoare.
Sãnãtatea este foarte importantã
pentru noi toþi ºi trebuie sã o punem pe
primul plan ºi sã ne unim cu toþii – factori de decizie, partide politice, asociaþii de pacienþi, medici ºi industrie - în
jurul unui pact al sãnãtãþii, pentru a
îmbunãtãþi rapid ceea ce necesitã o
atenþie imediatã”.
EMILIA OLESCU

Între cvasi-pandemie ºi risc epidemiologic pe fondul rãzboiului
(urmare din pagina 1)

Dr. Herdea: ”Am pierdut în
doi ani de pandemie 450 de
medici”
În cei doi ani de pandemie am pierdut 450 de medici, aratã Dr. Herdea:
”Suntem 55.000 de medici cu totul,
21.000 de rezidenþi - foarte puþin -, iar
programe de formatori absente. Avem
mai mult de 48% populaþie peste 65 de
ani. Avem nevoie mai mult ca oricând
sã stimulãm tinerii sã meargã spre partea madicalã, sã rãmânã în þarã, sã se
dezvolte programe de formatori în instituþiile postuniverstare, astfel încât tinerii din domeniu sã profeseze în România. Trebuie sã facem o estimare realistã a forþei de muncã pe care o avem”.
Dacã nu avem încredere ºi respect
pentru personalul medical, atunci riscãm sã-l pierdem, avertizeazã domnia
sa, menþionând cã, dacã nu vom reevalua rolul sistemului medical în societatea civilã româneascã, atunci riscãm sã
ne pierdem sãnãtatea.

Vicepreºedintele Colegiului
Medicilor: ”Istoria ne aratã
cã dupã fiecare mare
nenorocire a existat
renaºtere”
Valeria Herdea s-a arãtat, totuºi,
încrezãtoare cã lucrurile se vor remedia: ”Existã speranþã, pentru cã istoria
ne aratã cã dupã fiecare mare nenorocire a existat renaºtere. Putem face programe fãrã probleme, dar sã reunþãm la
orgolii ºi sã ne auzim unii pe alþii.
Avem nevoie sã fie recunoscutã independenþa profesionalã. Decizia noastrã
medicalã conteazã, pentru cã este o
asumare foarte mare ºi permanentã.
Printre prioritãþile Colegiului Medicilor în cadrul discuþiilor pe care le poartã cu autoritãþile se numãrã, potrivit
doamnei Herdea, accesul pacientului
la sistemul medical, diversitatea serviciilor acordate pacientului ºi debirocratizarea acestui sistem: ”Trebuie sã
învãþãm cã online-ul este real, cã a face
telemedicinã este o realitate ºi cã avem
nevoie de finanþare. Sistemul medical

românesc este cel mai prost finanþat din
Europa”.
În acest context, vicepreºedintele
Colegiului Medicilor face apel la solidaritate, unitate, respect reciproc din
partea fiecarei categorii socio-profesionale: ”Cu cât vom lucra în aceeaºi
direcþie, cu atât avem ºanse mai mari sã
fim auziþi. Avem nevoie de decidenþi
cu demnitate, care sã îºi asume schimbarea, astfel încât acel mâine sã fie azi,
pentru cã lucrurile nu s-au încheiat, ele
abia încep”.

Attila Laszlo, senator: “În
pandemie, au fãcut faþã
statele care nu prea au
respectat mãsurile sugerate”
Mãsurile în domeniul sãnãtãþii publice ar trebui luate doar de specialiºti,
susþine senatorul Attila Laszlo, secretarul Comisiei de Sãnãtate din Senat.
“Am avut perioade când deciziile au
fost fundamentate strict profesional,
dupã care au fost persoane fãrã nicio
pregãtire care au introdus mãsuri sau
ºi-au impus punctul de vedere. Chiar în
aceste zile eu am fost adeptul sã nu renunþãm de la o zi la alta la mãsurile de
protecþie ºi la restricþii. M-aº fi bucurat
dacã am fi avut o anumitã evaluare periodicã ºi în anumite condiþii sã renunþãm la o mãsurã sau alta”, a afirmat
senatorul Attila Laszlo.
Domnia sa subliniazã cã, în urma
celor doi ani de pandemie, populaþia a
început sã fie mai atentã la starea proprie de sãnãtate, comparativ cu deceniile anterioare, când serviciile de sãnãtate erau accesate de pacienþi doar
când deja era prea târziu sau aceºtia se
aflau într-o stare foarte complicatã:
“Un alt fapt pozitiv al pandemiei este
cã, dupã 30 de ani, s-au implicat ºi autoritãþile locale în pãstrarea stãrii de sãnãtate a populaþiei. E adevãrat cã procesul electoral din cursul anului 2020
ºi-a spus cuvântul, dar a fost o implicare fãrã precedent din partea autoritãþilor locale. Dupã 30 de ani ºi clasa politicã a conºtientizat câteva aspecte legate de sãnãtate ºi mã refer la faptul cã, în
sãnãtate, trebuie sã avem rezerve privind infrastructura, resursele umane,
anumite dotãri ºi anumite tratamente.

Ne-au trebuit ºi am vãzut multe tragedii din cauza capacitãþii noastre reduse
sau limitate de rezilienþã. Noi am fãcut
faþã doar oprind alte activitãþi, iar acest
lucru se reflectã în statisticile de sãnãtate, care relevã anumite drame în anumite domenii din cauzã cã am limitat
accesul parþial sau total la serviciile
medicale pentru cei care nu au fost
afectaþi de Covid. Ne va trebui foarte
mult timp sã revenim la asistenþa
acestor pacienþi”.
Secretarul Comisiei de Sãnãtate
din Senat a mai spus cã angajamentele fãcute de þara noastrã de-a lungul
anilor ar trebui rediscutate prin prisma situaþiilor recente cu care ne-am
confruntat: “În anii 2000 am decis reducerea de paturi în spitale ºi altele,
mãsuri care acum, în situaþia de crizã,
se dovedesc cã nu sunt cele mai bune.
Luarea unor astfel de angajamente
necesitã din când în când o actualizare. Trebuie sã nu mai acceptãm situaþii de genul celor care ne-au fost impuse, pentru cã timpul ne-a demonstrat cã, în pandemie, au fãcut faþã
statele care au þinut capacitãþile de rezervã ºi nu prea au respectat mãsurile
sugerate”.

Diana Loreta Pãun, consilier
prezidenþial: “Sistemul de
sãnãtate trebuie sã fie
prioritar pe agenda
reconstrucþiei”
Lecþiile învãþate de autoritãþile centrale ºi locale ºi de specialiºtii din domeniul sãnãtãþii dupã doi ani de pandemie trebuie sã fie folosite în parcursul
de redresare ºi rezilienþã din urmãtoarea perioadã, susþine consilierul prezidenþial Diana Loreta Pãun, reprezentantul Departamentului Sãnãtate Publicã din cadrul Administraþiei Prezidenþiale.
“Cred cã acest concept al lecþiilor
învãþate implicã o asumare a nivelului
de decizie, a modului în care s-a acþionat pe perioada pandemiei, inclusiv a
lucrurilor care nu au funcþionat. Disponibilitatea de a învãþa ºi de a pune în
aplicare lecþiile învãþate demonstreazã
maturitate. Una dintre lecþiile învãþate
este sã profitãm la maxim de oportuni-

tãþile de finanþare europene din Planul
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã sau
din Programele Operaþionale, pentru
cã ele ne oferã susþinerea financiarã
pentru aplicarea direcþiilor în care vom
acþiona, aplicare în care avem nevoie
de colaborare intersectorialã. O altã
lecþie importantã a crizei sanitare este
cã sistemul de sãnãtate trebuie consolidat ºi acest subiect trebuie sã fie prioritar pe agenda reconstrucþiei. Este important sã consolidãm capacitatea sistemului sanitar de a asigura
aprovizionarea, distribuþia de
medicamente, de materiale sanitare
pentru a reduce dependenþa de
importuri din þãri non-europene”, a
spus Diana Loreta Pãun.
Reprezentantul Departamentului de
Sãnãtate Publicã a atenþionat cã este
nevoie ºi de consolidarea investiþiilor
în cercetare, ca element central pentru
performanþã ºi sustenabilitate în sistemul de sãnãtate: “Este adevãrat cã în
pandemie am avut parte de transformare digitalã rapidã, de reconfigurarea
fluxurilor de îngrijiri, însã digitalizarea
a fost beneficã pentru cã pacienþii au
putut accesa servicii medicale chiar
dacã nu au fost prezenþi în format fizic
la medicul de familie sau în spital”.

Cetãþenii sã þinã cont de
sindromul long-covid,
avertizeazã Conf. Univ. Dr.
Emilian Popovici,
vicepreºedintele Societãþii
Române de Epidemiologie
Numãrul persoanelor infectate cu
virusul Covid este mult mai mare decât
ceea ce se observã, atrage atenþia Conf.
Univ. Dr. Emilian Popovici, Vicepreºedintele Societãþii Române de Epidemiologie. Specialistul a explicat:
“Sunt studii care aratã cã raportul de
persoane asimptomatice la persoane cu
infecþie relevatã este de 60 la 1, deci
numãrul de persoane care se infecteazã
este, în fapt, mult mai mare decât ceea
ce se observã la suprafaþã, decât acel
vârf al icebergului. Varianta Omicron
are potenþialul de a reinfecta ºi acest lucru se observã din ce în ce mai relevant.
Aºa se poate justifica numãrul mare de

CRISTINA GRIGORE, COORDONATOR PEDITEL:

”Este mai uºor sã
prevenim decât sã tratãm”
l ”Telemedicina este viitorul”
Sunt date care aratã cã telemedicina este viitorul, chiar dacã nu va înlocui
niciodatã medicina clasicã, susþine Cristina Grigore, Coordonator PEDITEL Serviciu de telemedicinã pediatricã. Aceasta aratã: ”În pandemie am învãþat cã o crizã poate avea ºi pãrþi pozitive. (...) Este esenþial sã ai un backup,
ca pãrinte, când accesul la serviciile publice sau private de sãnãtate este restricþionat. Când s-a instalat starea de urgenþã am reuþit sã ne mobilizãm
foarte repede ºi sã trecem cu toþii în online. Am reuºit performanþe pe care
nu credeam cã le vom avea. (...) De la 65.000 de apeluri în 2019 la 85.000
în 2020 ºi la 137.000 în 2021. Sunt date care aratã cã telemedicina este
viitorul, chiar dacã nu va înlocui niciodatã medicina clasicã”.
În opinia domniei sale, în România nu existã o politicã naþionalã privind prevenþia: ”Încercãm sã ajutãm pãrintele sã înþeleagã faptul cã este mai uºor
sã prevenim decât sã tratãm. Am încercat sã facem partea de educaþie, sã
fim un suport la îndemâna pãrintelui, funcþionãm ca o camerã de gardã online, dar nu pentru urgenþe. Încercãm sã dublãm sau sã triplãm camerele de
gardã necesare acum. Asigurãm o linie dedicatã ºi pentru familiile care au
sosit în România, din Ucraina. Credem cã telemedicina este oricând, oriunde la îndemanã, cu costuri foarte mici, în cazul nostru gratuit, pentru a avea
un copil sãnãntos ºi pentru a avea o educaþie medicalã”. n

infecþii înregistrat în lume în acest moment. Aceastã situaþie va continua cât
timp varianta Omicron va avea persoane pe care poate sã le infecteze. Având
încã destui care nu au trecut prin infecþie, situaþia continuã, dar are un aspect
pozitiv, prin faptul cã formele grave
sunt mai reduse din punct de vedere numeric. Acest aspect se vede peste tot,
fie cã ne uitãm în Israel, fie cã ne uitãm
în Europa, în Germania, observãm un
procent de 10% de ocupare a paturilor
la Terapie Intensivã, indicator urmãrit
de toate statele pentru reintroducerea
unor mãsuri. Cât timp aceastã ocupare
a paturilor la Terapie Intensivã este redusã la 10-20-30%, lucrurile sunt sub
control“.
Totuºi, specialistul face apel la cetãþeni sã þinã cont de sindromul
long-covid ºi sã ia în continuare anumite mãsuri de protecþie în faþa infecþiei Potrivit domniei sale, un studiu
Oxford aratã cã, în urma formelor medii de Covid, poate sã aparã o afectare
cerebralã: “Ei se referã punctual la
faptul cã, pânã la acest studiu, s-a con-

siderat cã pierderea gustului ºi a mirosului este tranzitorie, dupã un timp
mai lung sau mai scurt pot sã revinã, ºi
se considerã cã se datoreazã înlocuirii
celulelor gustative ºi olfactive cu þesut
conjunctiv. Studiul celor de la Oxford
fãcut pe o biobancã, deci ºi cu date anterioare despre pacienþii respectivi pe
care i-au avut în observaþie, aratã cã,
de fapt, este vorba de o afectare cerebralã, care se referã la sistemul limbic,
care este o încrengãturã de terminaþii
nervoase, se referã la scoarþa cerebralã ºi aºa se poate justifica acel b rainfogue, acea înceþoºare a gândirii, pe care
destul de mulþi dintre cei care au trecut
prin forme medii ale bolii au sesizat-o,
acea nerecunoaºtere a propriei persoane, nu sub forma numelui – în sensul
cã nu mai ºtiu cine sunt – ci sub forma
unor comportamente“. Astfel, domnul
Popovici apreciazã cã, dincolo de problemele pulmonare, apar probleme
cerebrale care nu ºtim în cât timp ºi
cum se vor remite sau ce posibilitãþi
eventuale de evoluþie ulterioarã pot sã
aibã. n

CONF. DR. ADELA COJAN, PREªEDINTELE INTERIMAR AL CNAS:

”Pandemia ne-a pus în faþa unei crize
existenþiale din care am avut de învãþat”
l ”Situaþia pandemicã a dezvãluit deficienþele sectorului de sãnãtate” l ”Bolile infecþioase reprezintã o problemã de
sãnãtate publicã”
Pandemia de Covid-19 ne-a pus pe
toþi în faþa unei crize existenþiale din
care am avut de învãþat, spune Conf.
Dr. Adela Cojan, preºedintele interimar al Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate (CNAS), menþionând cã, în
primul rând, am învãþat sã apreciem
ceea ce conteazã cu adevãrat în viaþã,
sã ne ierarhizãm nevoile ºi valorile în
care trebuie sã investim cu adevãrat, ºi
ne-a obligat totodatã sã vedem ”adevãrata valoare a multor oameni - medici,
personal sanitar -, care au depus eforturi deosebite” în situaþia de crizã.
Totuºi, conform doamnei Cojan, situaþia pandemicã a dezvãluit niºte deficienþe ale sectorului de sãnãtate, ”deficienþe privind finanþarea, uneori defi-

cienþe de organizare, mai ales la începutul pandemiei”, dar a arãtat ºi capacitatea de mobilizare rapidã, ad-hoc.
”Pandemia de Covid-19 ne-a arãtat cã
bolile infecþioase reprezintã o problemã de sãnãtate publicã pentru întreaga
societate”, declarã doamna Cojan, adãugând cã pandemia ne-a oferit ºi alte
lecþii: ”Trebuie sã învãþãm cã nu numai
mãsurile farmaceutice, medicale, ne
pot ajuta la combaterea unui astfel de
eveniment global. ªi mãsurile non-farmacologice au ajutat foarte mult. Populaþia s-a repliat, învãþând sã poarte masca, sã se spele pe mâini ºi sã stea la distanþa corespunzãtoare, astfel încât
contagiozitatea sã se mai reducã. Cred
cã o altã lecþie învãþatã din pandemie

este cea a necesitãþii unei creºteri a
încrederii în cercetarea ºtiinþificã medicalã. Am observat o agilitate ºi o vitezã
de reacþie extraordinare din partea medicilor ºi a cercetãtorilor. Academicienii ºi medicii de specialitate, de laborator, au pus umãr la umãr, iar primul vaccin împotriva Covid a apãrut la numai
zece luni de la declanºarea pandemiei”.
Doamna Cojan aminteºte cã, încã
de la primele epidemii apãrute în statele din Asia Centralã, specialiºtii lucrau
deja pentru vaccinurile ARN mesager,
iar aceastã tehnologie ºi în general medicina geneticã a luat avânt ºi începe sã
devinã ”luminiþa de la capãtul tunelului” nu doar pentru bolile infecto-contagioase, ci pentru multe afecþiuni

grave.
”Aceste terapii au intrat ºi la noi în
þarã ºi cred cã medicina geneticã va reprezenta viitorul în tratamentul maladiilor grave”, afirmã Adela Cojan, subliniind: ”Schimbarea care s-a produs
cu ocazia pandemiei trebuie sã conducã la un angajament din partea decidenþilor faþã de realizarea unei planificãri coerente, sustenabile financiar, în
vederea securizãrii sãnãtãþii publice
din þara noastrã. Este fundamental ca
de acum încolo sã aderãm la dialog, la
conciliere, la transparenþã ºi onestitate, echitate ºi empatie între decidenþi ºi
furnizorii de servicii medicale, între
membrii corpului medical, pentru cã
numai o comunitate medicalã unitã în

Adela Cojan: ”Furnizorii de servicii medicale au învãþat lecþia necesitãþii
introducerii serviciilor de telemedicinã, care s-au transpus destul de rapid
în legislaþia specificã sectorului medical sub formã de teleconsultaþii, teleexpertizã, telemonitorizare, telepatologie sau teleradiologie. De acum
încolo acestea vor constitui domenii a cãror dezvoltare va trebui acceleratã ºi utilizatã.
Am asistat la un boom tehnologic cu care toþi va trebui sã ne obiºnuim atât medici, cât ºi pacienþi. Toatã lumea trebuie sã se împrieteneascã cu
tehnologia în urma acestor demersuri necesare de implementat în perioada pandemiei”. n

idealuri umanitare poate oferi pacienþilor noºtri instrumentele adecvate ºi

personalizate de diagnostic ºi tratament”. (V.R.)
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PIAÞA MONETARÃ

Dobânda la depozitele
overnight a crescut
la 3,80%
BNR a afiºat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight
plasate (ROBOR) care a crescut la 3,80%, de la 3,79%, valoarea înregistratã în ºedinþa precedentã.
Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a stagnat la 3,50%.
Indicele ROBOR la 3 luni a scãzut la 4,56%, de la 4,57%.
ROBOR la 6 luni a scãzut la 4,66%, de la 4,67%.
BNR a publicat, recent, indicele de referinþã trimestrial pentru creditele
acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul
dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru al treilea trimestru din 2021, este de 1,17%.

PIAÞA VALUTARÃ

Euro a scãzut la
4,9475 lei
Euro a coborât, ieri, cu 0,08 bani faþã de leu, Banca Naþionalã a României (BNR) afiºând un curs de referinþã de 4,9475 lei/euro.
Pe pieþele externe, ieri, în jurul orelor 16:30, un euro era tranzacþionat la
1,1110 dolari, în apreciere cu 1,20% faþã de închiderea precedentã, potrivit datelor Investing.com.
Tranzacþiile pe euro/dolar au deschis la 1,1110 dolari ºi au avut loc,
pânã la ora menþionatã, între un minim de 1,0970
ºi un maxim de 1,1129.
Dolarul american a scãzut cu 2,48 bani în faþa monedei naþionale, BNR
anunþând un curs de 4,4802 lei, faþã de 4,5050 lei în ºedinþa anterioarã.
Francul elveþian a coborât cu 2,8 bani în faþa monedei naþionale, BNR
anunþând un curs de 4,7890 lei, faþã de 4,8170 lei în ºedinþa anterioarã.
Gramul de aur a fost cotat la 275,4232 lei, în depreciere cu 4,1594 lei
comparativ cu 279,5826 lei, valoarea stabilitã în ºedinþa precedentã.

Cursurile pieþei valutare
(29.03.2022)
Moneda
1 dolar australian
1 leva bulgãreascã
1 dolar canadian
1 franc elveþian
1 coroanã cehã
1 coroanã danezã
1 lirã egipteanã
1 euro
1 lirã sterlinã
100 forinþi maghiari
100 yeni japonezi
1 leu moldovenesc
1 coroanã norvegianã
1 zlot polonez
1 rublã ruseascã
1 coroanã suedezã
1 lirã turceascã nouã
1 dolar SUA
1 rand sud-african
1 real brazilian
1 renminbi chinezesc
1 rupia indiana
100 woni sud-coreeni
1 peso mexican
1 dolar neo-zeelandez
1 dinar sarbesc
1 hryvna ucrainiana
1 dirham EAU
1 kuna croata
1 bahtul thailandez
1 gram aur 24 K (preþ lei)
1 DST

Cursul valutar dolar/leu ºi
euro/leu
la casele de schimb din
Bucureºti (29.03.2022)

CURS DE SCHIMB (29 martie 2022)
piaþa interbancarã (închidere)
case de schimb

4,9475
cumpãrare
4,9428
4,96

vânzare
4,9512
4,975

Cotaþia
3,3623
2,5296
3,5889
4,7890
0,2016
0,6653
0,2448
4,9475
5,8661
1,3307
3,6208
0,2455
0,5190
1,0555
0,0501
0,4776
0,3020
4,4802
0,3065
0,9401
0,7034
0,0589
0,3678
0,2235
3,0890
0,0420
0,1517
1,2196
0,6522
0,1330
275,4232
6,1738

1. Cursurile valutelor incluse în aceastã listã
au la bazã cotaþii ale societãþilor bancare autorizate sã efectueze operaþiuni pe piaþa valutarã.
2. Prezenta listã nu implicã obligativitatea utilizãrii
cursurilor valutelor ºi aurului în tranzacþii efective
de schimb valutar ºi înregistrãri contabile.

GABRIELA BUCÃTARU

Curs de referinþã (leu/euro)

Simbol
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR

$

Casa de
schimb

EUR

C

V

C

V

M&S Exchange
4,48
Office

4,54

4.95

4.99

Luxor Exchange 4,485

4.52

4,960

4.975

M&S Beller

4.47

4.55

4.95

4.99

C&C Exchange 4.48

4.52

4.95

4.98

Limite

$
EUR

C:
V:
C:
V:

4.47 - 4.485
4.52 - 4.55
4.95 - 4.96
4.975 - 4.99

C:
V:
C:
V:

4.4787
4.5325
4.9525
4.9837

Medii:

$
EUR

POLITICA SI ECONOMIE
SCANDALUL DE LA TNB CONTINUÃ ÎN PARLAMENT

Ministrul Culturii s-a ales cu o moþiune simplã
Scandalul de la Teatrul Naþional
“Ion Luca Caragiale” legat de
rãspândirea, înainte de evenimentul
în centrul cãruia pe scenã a fost actorul Dan Puric, în sala de spectacole a
unui ziar considerat antisemit, a
ajuns pe agenda Parlamentului. Deputaþii USR au depus, ieri, o moþiune
simplã împotriva ministrului Culturii, Lucian Romaºcanu (PSD), din
cauza refuzului acestuia de a-l demite de urgenþã pe directorul interimar
al Teatrului Naþional Bucureºti, Mircea Rusu, despre care USR spune cã
este ”responsabil de implicarea
reputatei instituþii de culturã în
acþiuni repetate de propagandã
ruseascã”.
Imediat dupã depunerea moþiunii
simple, ministrul Lucian Romaºcanu

a spus: „Am luat act de moþiunea
simplã depusã de cãtre de deputaþii
USR. În mod normal, depunerea
unei moþiuni este un exerciþiu democratic. De data aceasta, însã, citind
textul, de o subþirime pe mãsura autorilor, este, evident, un exerciþiu politic. Nu are nicio ancorã în realitatea
activitãþii Ministerului Culturii, singurul scop este ieºirea din umbra binemeritatã a unui grup de parlamentari din ce în ce mai departe de aºteptãrile celor care i-au votat. Mã voi
înfãþiºa în faþa parlamentarilor ºi îmi
voi prezenta activitatea, cu convingerea unui rezultat final favorabil”.
În textul moþiunii intitulatã “Libertate artisticã? Da! Propagandã
pro-Moscova ºi anti-UE în instituþii
publice? Niciodatã!”, deputaþii USR

îl acuzã pe ministrul Culturii cã „þine
în braþe un om al propagandei
pro-Moscova, pro-Putin, anti-UE,
anti-NATO”.
„În timp ce teatre ºi muzee din
întreaga þarã se solidarizau cu victimele rãzboiului de la graniþele noastre, în timp ce însuºi ministrul
Romaºcanu dãdea declaraþii entuziaste despre susþinerea artiºtilor refugiaþi din Ucraina, directorul interimar al TNB refuza nu doar orice solidarizare, dar chiar ºi o proiecþie a steagului ucrainean pe una din cele mai
emblematice clãdiri ale Bucureºtiului. De ce? Pentru cã poate. Ce face
ministrul Culturii? Tace. În timp ce
întreaga þarã se luptã cu extremismul
naþionalist venit din Est, dinspre Moscova, directorul interimar al TNB

programeazã un spectacol «gãzduit», þinut de Dan Puric, actor angajat
al teatrului, susþinãtor declarat al dughinismului ºi putinismului, campion al pseudo-antiglobalismului ºi
al naþionalismului de extracþie moscovitã. Ce face ministrul Culturii?
Se ascunde în spatele libertãþilor artistice. În timp ce întreaga Europã
luptã împotriva propagandei
anti-UE ºi anti-NATO, la Teatrul Naþional, sub ochii directorului interimar aflat în salã, se împart sute de
exemplare gratuite dintr-o publicaþie
naþionalistã, antisemitã, antieuropeanã ºi pro-putinistã. Nu un exemplar,
douã, trecute pe sub mânã, ci sute!
Ce face ministrul Culturii? Aºteaptã
anchete, comitete ºi comiþii”, aratã
USR în moþiunea simplã depusã.

La anunþul depunerii moþiunii fãcut în plenul Camerei Deputaþilor,
Iulian Bulai (USR) i-a acuzat de propagandã pro-rusã pe parlamentarii
PSD.
”Spasibo, gospodin president!
Înþeleg cã dacã s-a dat drumul la propaganda rusã în România ºi în instituþiile de culturã ºi coaliþia de guvernare nu înþelege cã trebuie sã punã
stop acestei propagande pro Moscova, anti UE, anti NATO, anti Putin,
atunci trebuie sã vorbim pe limba lui,
a domnului Lucian Romaºcanu.
Care în loc sã îºi asume o problemã
punctualã sã o elimine, merge mai
departe ºi þine în braþe un om al propagandei pro Moscova, pro Putin,
pro Kremlin, anti UE, anti NATO”, a
spus Iulian Bulai.

În replicã, Alfred Simonis, liderul
grupului deputaþilor PSD a spus:
” Opoziþia are dreptul sã iniþieze
moþiuni simple ºi moþiuni de cenzurã
atunci când doreºte, însã sã vii sã blamezi ministrul Culturii, împotriva cãruia singurul argument pe care îl ai
este cã þi-ai dorit tu sã fii ministrul
Culturii dar nu ai avut ºansa, invocând propaganda rusã, tu fãcând
propagandã rusã la tribuna Camerei
Deputaþilor, cu prezentarea în ºedinþa
live a Camerei acelui ziar, pe care noi,
pânã astãzi, nu l-am vãzut, ºi vorbind
în limba rusã, domnule Bulai, nu faceþi decât sã promovaþi dumneavoastrã ceea ce condamnaþi”.
Moþiunea va fi dezbãtutã ºi votatã
la ºedinþa de plen de sãptãmâna viitoare a Camerei Deputaþilor. (I.Ghe.)
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BURSA MUNCII
LOCURI DE MUNCA-OFERTE
ªCOALA Gimnazialã de Arte nr.2,cu sediul în
Bucuresti, Bld.Ferdinand, nr.128, Sector 2,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului
-administrator financiar (0.5) post vacant,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-Nivelul studiilorsuperioare economice;-Vechime în invatamant
si specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-minim 5 ani;-Cunoasterea modului de
lucru cu programele informatice Microsoft
Word, Excel, REVISAL, SIIIR, EDUSAL,
FOREXEBUG, SICAP si programe specifice
contabilitatii;-Curs expert achizitii publice;Cunostinte in activitatea de resurse-umane.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a concursului:Proba scrisã-03.05.2022 ora 10,la sediul
instituþiei;-Proba practicã-05.05.2022 ora 10,la
sediul instituþiei;-interviu-09.05.2022 ora 13,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul de
concurs este-29.04.2022,la sediul instituþiei.
Date contact-secretariat, tel.021.252.57.03. *

ORAªUL Aleºd, cu sediul în Aleºd, str.Bobâlna
nr.3, jud.Bihor, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluiinspector-post vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de participare
la concurs:-nivelul studiilor-superioare;vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-5 ani;-curs în domeniul
implementarii proiectelor. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã26.04.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;interviu-27.04.2022, ora 12.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat, tel.0259
342539. *

A.N.”APELE Române”-Administraþia Bazinalã
de Apã Argeº-Vedea, cu sediul în Calea
Câmpulung, nr.6-8, Piteºti, jud.Argeº,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmatorului post contractual,aprobat prin
H.G.nr.286/2011 modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014:-Denumirea postului-agent
hidrotehnic,în cadrul Baraj Goleºti-SH
Goleºti,pe perioadã nedeterminatã, vacant.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-studii:-studii medii/generale;-certificat
sau diplomã de calificare în meseria de agent
hidrotehnic;-vechime:-vechime în specialitatenu se specificã;-aptitudini:-disponibilitate de
lucru pe teren. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-27.04.2022, ora
10.00,la sediul Administraþiei Bazinalã de Apã
Argeº-Vedea din Piteºti, str.Câmpulung, nr 6-8,

jud.Argeº;-interviu-04.05.05.2022, ora 10.00,la
sediul Administraþiei Bazinalã de Apã
Argeº-Vedea din Piteºti, str.Câmpulung, nr 6-8,
jud.Argeº. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucratoare de la afiºare
respectiv-12.04.2022 ora 15.00,la sediul
Administraþiei Bazinalã de Apã Argeº-Vedea
din Piteºti, str.Câmpulung, nr 6-8, jud.Argeº.
Date contact:-tel.+40248223449 |+40248
218250; fax:-+40248220878, email:dispecer@
daav.rowater.ro. *

sediul unitãþii noastre,pe site-ul:www.ct
energeticremusradulet.ro ºi la tel.0268/330375.
În vederea participãrii la concurs, candidaþii îºi
vor depune dosarul la secretariatul ºcolii,în
perioada 30.03.2022-12.04.2022, zilnic între
orele 10.00-16.00. *

ªCOALA Gimnazialã Nr.3 Pompiliu Dan, cu
sediul în Zãrneºti, str.Mitopolit Ioan Metianu
nr.115, jud.Brasov, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-secretar ºcoalã-0,5 normã-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:nivelul studiilor-superioare;-vechimea
necesarã-1 an. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-26.04.2022, ora
13.00,la sediul instituþiei;-proba practicã27.04.2022, ora 13.00,la sediul instituþiei;interviu-28.04.2022, ora 13.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat, tel.
0724762943. *

A.N.”APELE Române”-Administraþia Bazinalã
de Apã Argeº-Vedea, cu sediul în Calea
Câmpulung, nr.6-8, Piteºti, jud.Argeº,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmatorului post contractual,aprobat prin
H.G.nr.286/2011 modificata ºi completata de
H.G.nr.1027/2014:-Denumirea postului-agent
hidrotehnic,în cadrul CA Curtea de Arges-SH
Bascov,pe perioadã nedeterminatã, vacant.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-studii:-studii medii/generale;-certificat
sau diplomã de calificare în meseria de agent
hidrotehnic;-vechime:-vechime în specialitate
-nu se specificã;-aptitudini:-disponibilitate de
lucru pe teren. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-28.04.2022, ora
10.00,la sediul Administraþiei Bazinalã de Apã
Argeº-Vedea din Piteºti, str.Câmpulung, nr.6-8,
jud.Argeº;-interviu-05.05.2022, ora 10.00,la
sediul Administraþiei Bazinalã de Apã
Argeº-Vedea din Piteºti, str.Câmpulung, nr.6-8,
jud.Argeº. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare
respectiv-12.04.2022 ora 15.00,la sediul
Administraþiei Bazinalã de Apã Argeº-Vedea
din Piteºti, str. Câmpulung , nr.6-8, jud.Argeº.
Date contact:-tel:-+40248223449| +40248
218250; fax:-+40248220878, email:dispecer@
daav.rowater.ro. *

SPITALUL Clinic Judeþean de Urgenþã, cu
sediul în Braºov, Calea Bucureºti, nr.25-27,
jud.Braºov, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale
vacante pe perioadã nedeterminatã conform
H.G.nr.286/2011, modificat ºi completat de
H.G.nr.1027/2014, astfel:-Posturi contractuale
vacante,pe perioadã nedeterminatã cu normã
întreagã, astfel:1 post vacant de ºofer
autosanitarã III,la Serviciul AdministrativTransporturi;4 posturi vacante de îngrijitoare,la
Serviciul Administrativ-Transporturi;3 posturi
vacante de muncitor necalificat (deºeuri/spaþii
verzi),la Serviciul Admin.-Transporturi (pentru
Pavilion Astra, Mârzescu ºi Tractorul);4 posturi
vacante de muncitor IV-electricieni,la Atelierul
nr.2.La concurs/examen se pot înscrie
candidaþii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile
generale ºi specifice. Condiþii specifice de
participare la concurs:-Pentru postul de ºofer
autosanitarã III-nivelul studiilor:-diplomã de
bacalaureat ºi permis de conducere pentru

ªCOALA Gimnazialã Nr.2,cu sediul în

ºofer profesionist valabil pentru autovehicule
din cat.B ºi C;-vechime:6 luni vechime ca ºofer
(conducãtor auto) profesionist. Pentru posturile
de îngrijitoare-nivelul studiilor:-ºcoalã
general;-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupãrii postului:-nu se solicitã.
Pentru posturile de muncitor necalificat (deºeuri
ºi spaþii verzi)-nivelul studiilor:-absolvent ºcoalã
generalã;-vechime:-nu se solicitã. Pentru
posturile de electrician-diplomã de studii
(absolvire liceu sau ºcoalã profesionalã);calificare în meseria de electrician;-vechime în
aceastã meserie:-fãrã vechime. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului/
examenului:-Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,
respectiv-12.04.2022, ora 14.00,la sediul
instituþiei. Afiºarea rezultatelor selecþiei
dosarelor candidaþilor-13.04.2022, ora 15.00.
Depunerea contestaþiilor la selecþia
dosarelor-14.04.2022, ora 15.00. Soluþionarea
contestaþiilor ºi afiºarea rezultelor contestaþiilor
cu privire la selecþia dosarelor-15.04.2022, ora
15.00. Proba scrisã-26.04.2022, ora 11.00,la
sediul institutiei, et.VI. Proba interviu28.04.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei. Date
contact-Serviciul RUNOS, tel.0268320022,
int.259/294, cât ºi pe site-ul SCJUBv. *

COLEGIUL Tehnic Energetic ,,Remus
Rãduleþ” Braºov, cu sediul în Braºov,
str.Zizinului nr.106, jud.Braºov, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului post
contractual aprobat prin H.G.nr.286/2011,

modificat ºi completat de H.G.nr.1027/2014,la
sediul instituþiei din str.Zizinului nr.106.
Denumirea postului-laborant-1 normã-post
contractual vacant,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor: sã fie absolvent studii
superioare în domeniul electric, electronic sau
al instalaþiilor;-cunoºtinþe de legislaþie specificã
locului de muncã;-disponibilitate program
flexibil, muncã în weekend (când va fi cazul);disponibilitate pentru activitate în afara
programului sau activitãþi necuprinse în fiºa
postului,dar care contribuie la bunul mers al
ºcolii (când va fi cazul);-efectueazã ºi alte
sarcini trasate de cãtre conducere în limita
capacitãþii sale fizice ºi intelectuale ºi a
programului de lucru;-cetãþean român fãrã
antecedente penale,apt medical pentru postul
de laborant;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului:2 ani;-orice diplomã
de calificare superioarã, constituie un
avantaj;-cunoscãtor de limbã englezã nivel
mediu. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului: Proba scrisã-27.04.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei; Probã practicã28.04.2022, ora 09.00,la sediul instituþiei;interviu-28.04.2022, ora 12.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,la
sediul instituþiei. Detalii cu privire la conþinutul
dosarului de înscriere, tematicã ºi bibliografia
de concurs se pun la dispoziþia candidaþilor la

Zãrneºti, str.Piaþa Morii nr.1, jud.Braºov,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluisecretar ºcoalã-0,5 normã-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:nivelul studiilor-superioare;-vechimea
necesarã-1 an. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-26.04.2022, ora
13.00,la sediul instituþiei;-proba practicã27.04.2022, ora 13.00,la sediul instituþiei;interviu-28.04.2022, ora 13.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat, tel.0743
001075. *

COLEGIUL Tehnic Energetic ,,Remus
Radulet” Braºov, cu sediul în Braºov,
str.Zizinului nr.106, jud.Braºov, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului post
contractual aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027
/2014,la sediul instituþiei din str.Zizinului nr.106.
Denumirea postului-paznic-1 normã-post
contractual vacant pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor:-ºcoala profesionalã/
studii medii ºi obligatoriu atestat profesional sau
dovada înscrierii la curs, conform Legii 333/
2003;-cunoºtinþe de legislatie specificã locului
de muncã;-efectueazã ºi alte sarcini trasate de
cãtre conducere în limita capacitãþii sale fizice ºi
intelectuale ºi a programului de lucru;-cetãþean
român fãrã antecedente penale,apt medical

pentru postul de paznic;-vechime în specialitate
studiilor necesare ocupãrii postului:-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-Proba scrisã-27.04.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei;-interviu-28.04.2022,
ora 09.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrãtoare de
la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a,la sediul instituþiei.
Detalii cu privire la conþinutul dosarului de
înscriere, tematicã ºi bibliografia de concurs se
pun la dispoziþia candidaþilor la sediul unitãþii
noastre, pe site-ul www.ctenergetic
remusradulet.ro ºi la tel.0268/330375. În
vederea participãrii la concurs, candidaþii îºi vor
depune dosarul la secretariatul ºcolii,în
perioada 30.03.2022-12.04.2022, zilnic între
orele 10.00-16.00. *

ªCOALA Gimnazialã „A.S.Puºkin” Brãila, cu
sediul în Brãila, str.Târgoviºte nr.28, jud.Brãila,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului
-secretar, post temporar vacant, contractual,pe
perioadã determinatã (maxim 01.09.2023), cu
normã întreagã. Condiþii specifice de participare
la concurs:-nivelul studiilor-absolvent(ã) de
studii superioare de scurtã duratã(cu diplomã
de licenþã);-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-6 luni secretar de
unitate de învãþãmânt. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã15.04.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;-proba
practicã-19.04.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-interviu-28.04.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Candidaþii vor depune dosarul
de concurs la sediul instituþiei,în termen de 5 zile
lucrãtoare de la afiºare, respectiv în perioada:
31.03.2022-06.04.2022. Date contactsecretariat, tel. 0239/619788. *

INSPECTORATUL Teritorial de Muncã
Harghita organizeazã concurs, în baza HG
nr.286/2011 si HG nr.1027/2014, la sediul
Miercurea Ciuc, str.Kossuth Lajos nr.26, judeþul
Harghita, în data de 21 aprilie 2022 ora 10,00
proba scrisã ºi în data de 28 aprilie 2022 ora
10,00 interviul, pentru ocuparea postului
contractual vacant, dupã cum urmeazã: - 1 post
îngrijitor - Compartimentul Economic, Achizitii
Publice si Administrativ; Condiþii de participare:
- Studii: liceale (XII clase); - Vechime în muncã
minim 10 ani. Dosarele de înscriere la concurs
se depun la sediul Miercurea Ciuc, str. Kossuth
Lajos, nr.26 în termen de 10 zile lucrãtoare de la
data publicãrii prezentului anunþ, în Monitorul
Oficial Partea a III-a. Condiþiile de participare la
concurs ºi bibliografia stabilitã se afiºeazã la
sediul ºi pe pagina de internet a instituþiei
www.itmharghita.ro . Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Inspectoratului Teritorial de
Muncã Harghita ºi la telefon 0266-371141
interior 112. *

ANUNTURI DIVERSE
DIVERSE
CII MATACHE ALICE MIRELA in calitate de
administrator judiciar al M&M INTERNATIONAL CONSULTING GROUP SRL, cu
sediul in Bucureºti, str. Olteþului nr. 30, Sector 2,
CUI 17096493, înregistratã în Registrul
Comerþului sub nr. J40/109/2005 anunþã cã prin
Incheierea de sedinta din data de 21.03.2022
pronunþatã de Tribunalul Bucureºti, Secþia a
VII-a Civila, în dosarul 12543/3/2021 a fost
dispusa deschiderea procedurii de insolventa
impotriva M&M INTERNATIONAL CONSULTING GROUP SRL. Debitorul are obligaþia ca în
termen de 10 zile de la pronunþarea hotãrârii sã
depunã la dosarul cauzei actele ºi informaþiile
prevãzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014.
In caz contrar, devin aplicabile dispozitiile art.
82 alin. 1 si 2 si art. 169 alin.1 lit. d) din Legea nr.
85/2014. În cazul în care debitorul nu depune, în
10 zile de la pronunþarea hotãrârii de
deschidere a procedurii de insolventa, la dosar,
o declaraþie prin care sã-ºi manifeste intenþia de
reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la
art. 74 ºi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr.
85/2014, urmeazã a opera ridicarea de drept a
dreptului de administrare, situaþie în care
conducerea integralã a activitãþii debitorului
revine administratorului judiciar. Prin aceeasi
hotarare au fost fixate urmatoarele : Termenul
limitã de depunere, de cãtre creditori, a
opoziþiilor la Încheierea de deschidere a
procedurii - 15 zile de la notificare, precum ºi
termenul de soluþionare a opoziþiilor, care nu va
depãºi 10 zile de la data expirãrii termenului de
depunere a acestora; Termenul limitã pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanþelor
asupra averii debitorului: 05.05.2022; Termenul
limitã pentru verifcarea creanþelor, întocmirea ºi
publicare a tabelului preliminar al creanþelor:
25.05.2022; Termenul de defnitivare a tabelului
creantelor: 20.06.2022; Data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor: 30.05.2022, ora
12.00 . Locatie : Str.Nerva Traian nr. 19A, bl. 1,
parter, ap. 1001, sector 3, Bucuresti. ORDINEA
DE ZI: 1. Confirmarea administratorului judiciar
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA
MATACHE ALICE MIRELA si stabilirea
remuneratiei acestuia. 2. Desemnarea
Comitetului Creditorilor in conditiile art. 50 alin.
4 si art. 51 din lege si propunerea Preºedintelui
acestuia. *

B&B INSOLVENCY SOLUTIONS I.P.U.R.L.,
cu sediul în mun. Miercurea-Ciuc, str. Márton
Áron, nr. 18, jud. Harghita - administratorul
judiciar al debitorului Casa de Ajutor Reciproc
Speranþa, cu sediul social în mun. Odorheiu
Secuiesc, Str. Rakoczi Ferenc, nr. 52, jud.
Harghita. N O T I F I CÃ Deschiderea procedurii
generale a insolvenþei împotriva societãþii
debitoare prin Sentinþa civilã nr. 281/
16.03.2022, pronunþatã de Tribunalul Harghita
în dosarul nr. 113/96/2022. Termenul pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanþei este
02/05/2022. Termenul de întocmire ºi publicare
a tabelului preliminar este 23/05/2022.
Termenul de definitivare al tabelului este
20/06/2022. Prima adunare a creditorilor este
programatã la 30/05/2022 orele 10:00 la sediul
administratorului judiciar. Cererea de admitere
a creanþei ºi documentele justificative care o
însoþesc vor fi depuse la Tribunalul Harghita
sau transmise prin poºtã la adresa
administratorului judiciar. *
INSEVAL IPURL -în calitate de administrator
judiciar al SC ANDANY TRADING SRL,
ANUNÞÃ: Organizarea unei selecþii de oferte în
vederea angajãrii unui expert evaluator
membru al Asociaþiei Naþionale a Evaluatorilor
Autorizaþi din România, care sã efectueze
evaluarea activelor din patrimoniu debitorului
compus din: Livada pomi fructiferi in suprafata
de 29 ha.Activele sunt situate in Adunatii
Copaceni, jud.Giurgiu. Selectia se va face direct
in baza ofertelor tehnice si financiare scrise
transmise de ofertanti.Ofertele se pot transmite
prin poºtã, la adresa Giurgiu, Str.Mircea cel
Batran, bloc 16, parter. jud. Giurgiu, prin fax la

nr. (0246)230.690, sau pe adresa de mail:
mradoi5@gmail.com pânã în data de
11.04.2022.Persoana contact Radoi Marian
0745129798, email: mradoi5@gmail.com. *
LICHIDATORUL judiciar al S.C. S.P.S.
INVEST & CO S.R.L., dosar nr.1407/118/2022
Tribunalul Constanta, anunta deschiderea
procedurii insolventei in forma simplificata la
data de 17.03.2022 si stabilirea urmatoarelor
termene limita: 02.05.2022 inregistrare cereri
admitere creante, 12.05.2022 tabel preliminar,
06.06.2022 tabel definitiv, 17.05.2022, ora
12.00 sedinta adunarii creditorilor. *
ADMINISTRATORUL judiciar al S.C. FOR
GUARD PROFESSIONAL S.R.L., dosar
nr.1406/118/2022 Tribunalul Constanta,
anunta deschiderea procedurii insolventei la
data de 14.03.2022 si stabilirea urmatoarelor
termene limita: 27.04.2022 inregistrare cereri
admitere creante, 16.05.2022 tabel preliminar,
09.06.2022 tabel definitiv, 20.05.2022, ora
12.00 sedinta adunarii creditorilor. *
ADMINISTRATORUL judiciar al S.C. MVA
SQUEEZED S.R.L., dosar nr.1545/118/2022
Tribunalul Constanta, anunta deschiderea
procedurii insolventei la data de 21.03.2022 si
stabilirea urmatoarelor termene limita:
04.05.2022 inregistrare cereri admitere
creante, 24.05.2022 tabel preliminar,
17.06.2022 tabel definitiv, 26.05.2022, ora
12.00 sedinta adunarii creditorilor. *

C.I.I. Criºan Daniela, lichidator judiciar al
MUNDUS OMNIS S.R.L., cu sediul in sat Greci,
str.Viºinului, nr 24, camera nr.1, jud. Tulcea
J36/163/2014, CUI 33129347, NOTIFICÃ
creditorilor deschiderea procedurii insolvenþei
în formã simplificatã, dosar nr.329/88/2022
Tribunal Tulcea. Termenele limitã: înregistrare
creanþe 12.05.2022, tabel preliminar
20.05.2022, tabel definitiv 08.06.2022. *
ADMINISTRATORUL judiciar al HAIGAR
TRANS TUR SRL în insolvenþã, in insolvency,
en procedure collective, dosar 290/118/2022
Tribunal Constanþa, anunþã deschiderea
procedurii insolventei la 07/03/2022 ºi stabilirea
termenelor limita: 21/04/2022 termen
înregistrare creanþe, 11/05/2022 depunere
tabel preliminar, 03/06/2022 depunere tabel
definitiv, 25/05/2022, ora 12:00 ºedinþã adunare
creditori la sediul CII Atanase Mariana,
31/03/2022, ora 13:00 sedinta asociat al
debitoarei insolvente pentru desemnare
administrator special. *
ÎN data de 24.Martie, 2022, s-au depus la
Tribunalul Bucureºti, documente privind
cererea de înregistrare în Registrul Partidelor
Politice, a formaþiunii politice, Partidul Dreptãþii
Social European.Comitetul de initiativaPresedinte- Preda Dumitru. *
SP FIDUCIA S.P.R.L., cu sediul In Bucuresti,
sector 3, fax (021) 796.10.12, e-mail
office@fiducia.com.ro, notifica deschiderea
procedurii de insolventa simplificata prevazuta
de Legea nr.85/2014 împotriva debitorului
Q-BECK INVEST SRL, cu sediul in Bucureºti,
str. Matei Basarab nr.49, et.P, intrarea 1, sector
3, CUI 31747520, J40/7133/2013, potrivit
Sentintei civile din data de 24.03.2022,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia
a-VII-a Civila, in dosarul nr. 37243/3/2021.
Informatii despre termenele limita stabilite de
instanta, masurile dispuse in cauza, sanctiunile
procedurale si termenele de control pot fi
obtinute de pe portalul instantelor de judecata,
din editia online a Buletinului Procedurilor de
Insolventa la adresa http://portal.onrc.ro sau la
arhiva instantei. *
SP FIDUCIA S.P.R.L., cu sediul In Bucuresti,
sector 3, e-mail office@fiducia.com.ro, notifica
deschiderea procedurii de insolventa prevazuta
de Legea nr.85/2014 împotriva debitorului
FILEMA IMPEX SRL, cu sediul in Bucureºti,
b-dul Armata poporului nr.17, bl.21P, sc.4, et.P,
ap.124, sector 6, CUI 453524, J40/5633/1992,
potrivit Sentintei civile din data de 24.03.2022,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia
a-VII-a Civila, in dosarul nr. 939/3/2022.
Informatii despre termenele limita stabilite de

instanta, masurile dispuse in cauza, sanctiunile
procedurale si termenele de control pot fi
obtinute de pe portalul instantelor de judecata,
din editia online a Buletinului Procedurilor de
Insolventa la adresa http://portal.onrc.ro sau la
arhiva instantei. *
SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, reprezentata prin asociat coordonator
Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar
al debitorului L & L PLANT SRL, desemnat prin
Sentinta civila din data de 28.03.2022,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secþia a
VII-a Civila in Dosarul nr.20617/3/2021, notifica
deschiderea falimentului prin procedura
simplificata, ridicarea dreptului de administrare
al debitorului si dizolvarea societatii debitoare
conf. Legii nr. 85/2014 împotriva L & L PLANT
SRL, cu sediul in Bucureºti, Sectorul 3, Str.
Fildesului, Nr. 14, Bloc A3, Scara A, Etaj 1, Ap.
10, avand CUI 13686521, nr. de ordine in
registrul comertului : J40/1210/2001. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept
de creanta impotriva L & L PLANT SRL vor
formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului BucurestiSecþia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
20617/3/2021 si va fi comunicata in format
electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe
adresa e-mail a Secþiei a VII-a Civilã a
Tribunalului Bucureºti (trb-insolventa@just.ro),
in urmatoarele conditii : a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor in
tabelul suplimentar al creantelor: 11.05.2022; b)
termenul limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului
suplimentar al creantelor 09.06.2022; c)
termenul pentru depunerea contestatiilor la
tabelul suplimentar 7 zile de la publicarea in BPI
a tabelului suplimentar; d) termen pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv
consolidat 07.07.2022. Nedepunerea
declaraþiei de creanþa la termenul fixat este
sancþionata conform art. 114 din Legea
nr.85/2014. *
C.I.I. Criºan Daniela, lichidator judiciar al LOVA
TOUR S.R.L., cu sediul in Tulcea, str.Alexandru
cel Bun, nr.147, jud.Tulcea J36/337/2006, CUI
18838671, NOTIFICÃ creditorilor deschiderea
procedurii de insolvenþei în formã simplificatã,
dosar nr.290/88/2022 Tribunal Tulcea.
T ermene limitã: înregistrare creanþe
06.05.2022, tabel preliminar 13.05.2022, tabel
definitiv 21.06.2022. *
SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, reprezentata prin asociat coordonator
Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar
al debitorului DACOP SAS PROFESIONAL
SRL, desemnat prin Sentinta civila din data de
28.03.2022, pronuntata de Tribunalul Bucuresti
– Secþia a VII-a Civila in Dosarul
nr.10933/3/2021, notifica deschiderea
falimentului prin procedura simplificata,
ridicarea dreptului de administrare al debitorului
si dizolvarea societatii debitoare conf. Legii nr.
85/2014 împotriva DACOP SAS PROFESIONAL SRL, cu sediul în Bucureºti, Sectorul 1,
Strada LÃMÂIULUI, Nr. 4, Camera 1, avand
CUI 32717853, nr. de ordine in registrul
comertului J40/730/2020. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva DACOP SAS PROFESIONAL SRL
vor formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului BucurestiSecþia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
10933/3/2021 si va fi comunicata in format
electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe
adresa e-mail a Secþiei a VII-a Civilã a
Tribunalului Bucureºti (trb-insolventa@just.ro),
in urmatoarele conditii : a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor in
tabelul suplimentar al creantelor: 11.05.2022; b)
termenul limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului
suplimentar al creantelor 09.06.2022; c)
termenul pentru depunerea contestatiilor la
tabelul suplimentar 7 zile de la publicarea in BPI
a tabelului suplimentar; d) termen pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv
consolidat 07.07.2022. Nedepunerea

declaraþiei de creanþa la termenul fixat este
sancþionata conform art. 114 din Legea
nr.85/2014. *

A.G.A.
S. C. CONNECT IONS CONSULT SA
(denumitã în continuare "Societatea" sau
"Connections"), cu sediul în Bucureºti, Strada
Buzeºti 75-77, Sector 1, înregistratã la Oficiul
Registrului Comerþului de pe lângã Tribunalul
Bucureºti sub numãrul J40/11864/06.07.2005
având cod unic de înregistrare 17753763, prin
Administrator Unic, d-l Bogdan Liviu Florea, În
temeiul Legii Societãþilor nr. 31/1990,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ("Legea Societãþilor"), Legii nr.
24/2017 privind emitenþii de instrumente
financiare ºi operaþiuni de piaþã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare ("Legea nr. 24/2017"),
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenþii de
instrumente financiare ºi operaþiuni de piaþã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare
("Regulamentul nr. 5/2018") ºi a actului
constitutiv al Societãþii ("Actul Constitutiv"),
CONVOACÃ Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor ("AGEA") pentru data de
30.04.2022, ora 12:00 din Bucureºti, strada
Buzeºti nr 75-77, Etaj 8, Sala 15, Sector 1, la
care vor participa toþi acþionarii Societãþii
înregistraþi în registrul acþionarilor (þinut de
Depozitarul Central S.A.) pânã la sfârºitul zilei
de 18.04.2022, stabilitã ca Datã de Referinþã. În
caz de neîntrunire a cvorumului necesar la
prima convocare, o a doua ºedinþã a AGEA se
va desfãºura în data de 01.05.2022, orele
12:00, la sediul companiei din strada Buzeºti nr
75-77, et.14, sector 1 ºi cu aceeaºi ordine de zi
ºi având aceeaºi Datã de Referinþã. ºi
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
("AGOA") pentru data de 30.04.2022, ora 13:00
din Bucureºti, strada Buzeºti nr 75-77, Etaj 8,
Sala 15, Sector 1,, la care vor participa toþi
acþionarii Societãþii înregistraþi în registrul
acþionarilor (þinut de Depozitarul Central S.A.)
pânã la sfârºitul zilei de 18.04.2022, stabilitã ca
datã de referinþã("Data de Referinþã"). În caz de
neîntrunire a cvorumului necesar la prima
convocare, o a doua ºedinþã a AGOA se va
desfãºura în data de 01.05.2022, orele 13:00, la
sediul companiei din strada Buzeºti nr 75-77,
et.14, sector 1 ºi cu aceeaºi ordine de zi ºi
având aceeaºi Datã de Referinþã; ORDINEA
DE ZI A ADUNÃRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACÞIONARILOR 1. Aprobarea
schimbãrii formei de administrare a Societãþii
prin trecerea la un Consiliu de Administraþie
format din 3 (trei) membri. Lista candidaþilor
propuºi ºi care cuprinde informaþii privind
numele, adresa de domiciliu ºi calificarea
profesionalã ale persoanelor propuse pentru
funcþia de administrator se va afla la dispoziþia
acþionarilor, la sediul societãþii ºi pe website-ul
acesteia, la categoria "Investors" (https://
connectionsconsult.ro/investors/), putând fi
consultatã ºi completatã de cãtre aceºtia. 2.
Aprobarea modificãrii Actului constitutiv dupã
cum urmeazã: Art. 9.6. Prin prezentul Act
constitutiv se deleagã cãtre Directorul General
exercitarea atribuþiilor prevãzute la art. 9.5. b)
privind mutarea sediului Societãþii ºi la 9.5. c)
privind schimbarea obiectului de activitate al
Societãþii, cu excepþia obiectului ºi domeniului
principal de activitate. Art.9.7. Atribuþia
prevãzutã la art. 9.5. d) de mai sus poate fi
delegatã oricând Directorului General în
condiþiile impuse de actele normative aplicabile.
Prevederile art. 6.4. de mai sus rãmân valabile.
CAP. X. CONVOCAREA ªI DESFÃªURAREA
ADUNÃRII GENERALE A ACÞIONARILOR
Art. 10.1 Adunarea generalã este convocatã de
Consiliul de Administraþie al Societãþii ori de
câte ori este necesar. CAP. XI.
ADMINISTRAREA SOCIETÃÞII Art. 11.1.
Societatea este administratã de cãtre un
Consiliu de Administraþie, ales de cãtre
adunarea generalã ordinarã a acþionarilor
pentru o perioadã de 4 ani, începând cu data
prezentului Act constitutiv. La data prezentului

act constitutiv este numit Consiliul de
Administraþie cu urmãtoarea componenþã: 1.
_______________, cetãþean român, cu
domiciliul în _________, nãscut în data de
____________, în __________, posesor al CI
seria __, nr. ______, emisã _____________ în
data
de
_____________,
CNP
___________________ , în calitate de
PREªEDINTE. 2. _______________, cetãþean
român, cu domiciliul în _________, nãscut în
data de ____________, în __________,
posesor al CI seria __, nr. ______, emisã
_____________ în data de _____________,
CNP ___________________, în calitate de
MEMBRU
NEEXECUT IV.
3.
_______________, cetãþean român, cu
domiciliul în _________, nãscut în data de
____________, în __________, posesor al CI
seria __, nr. ______, emisã _____________ în
data
de
_____________,
CNP
___________________, în calitate de
MEMBRU
NEEXECUT IV.
Art.11.2.
Administratorii pot fi revocaþi oricând de cãtre
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor. În
caz de vacanþã a unuia sau a mai multor posturi
de administrator, consiliul de administraþie
procedeazã la numirea provizorie a unor
administratori, pânã la întrunirea adunãrii
generale ordinare a acþionarilor. Dacã vacanþa
posturilor de membru al consiliului de
administraþie determinã scãderea numãrului
administratorilor sub minimul legal,
administratorii rãmaºi convoacã de îndatã
adunarea generalã ordinarã a acþionarilor,
pentru a completa numãrul de membri ai
consiliului de administraþie. Durata pentru care
este ales noul administrator, pentru a ocupa
postul vacant, va fi egalã cu perioada care a
rãmas pânã la expirarea mandatului
predecesorului sãu. Art. 11.3. Consiliul de
administraþie se întruneºte cel puþin o datã la 3
luni. Preºedintele convoacã consiliul de
administraþie, stabileºte ordinea de zi,
vegheazã asupra informãrii adecvate a
membrilor consiliului cu privire la punctele aflate
pe ordinea de zi ºi prezideazã întrunirea.
Consiliul de administraþie este, de asemenea,
convocat la cererea motivatã a cel puþin 2 dintre
membrii sãi sau a directorului general. În acest
caz, ordinea de zi este stabilitã de cãtre autorii
cererii. Preºedintele este obligat sã dea curs
unei astfel de cereri. Art. 11.4. Convocarea
pentru întrunirea consiliului de administraþie va
fi transmisã administratorilor cu suficient timp
înainte de data întrunirii, termenul putând fi
stabilit prin decizie a consiliului de administraþie.
Convocarea va cuprinde data, locul unde se va
þine ºedinþa ºi ordinea de zi. Asupra punctelor
care nu sunt prevãzute pe ordinea de zi se pot
lua decizii doar în cazuri de urgenþã. Prin Actul
constitutiv se pot impune condiþii mai stricte cu
privire la aspectele reglementate în prezentul
alineat. Art. 11.5. La fiecare ºedinþã se va
întocmi un proces-verbal, care va cuprinde
numele participanþilor, ordinea deliberãrilor,
deciziile luate, numãrul de voturi întrunite ºi
opiniile separate. Procesul-verbal este semnat
de cãtre preºedintele de ºedinþã ºi de cãtre cel
puþin un alt administrator. Art. 11.6. Consiliul de
administraþie este însãrcinat cu îndeplinirea
tuturor actelor necesare ºi utile pentru
realizarea obiectului de activitate al societãþii,
cu excepþia celor rezervate de lege pentru
adunarea generalã a acþionarilor. Art. 11.7. În
relaþiile cu terþii societatea este reprezentatã de
cãtre Consiliul de Administraþie, având puteri de
reprezentare ºi angajare a Societãþii. În ceea ce
priveºte obþinerea sau acordarea de credite,
aceste hotãrâri se iau de cãtre Directorul
General indiferent de valoarea acestor
operaþiuni. Consiliul de Administraþie poate
delega oricare dintre puterile ºi atribuþiile sale
directorului general sau altor persoane printr-o
împuternicire expresã. Delegarea de atribuþii
include delegarea dreptului de reprezentare a
Societãþii în relaþiile cu terþii, persoane fizice,
juridice, instituþii sau autoritãþi ale statului. Art.
11.8. Principalele atribuþii ale Consiliului de
Administraþie sunt: a) mutarea sediului

Societãþii; b) contractarea de credite în numele
Societãþii; c) extinderea obiectului de activitate
al Societãþii, cu excepþia celui principal; d)
înfiinþarea sau desfiinþarea de filiale, sucursale,
agenþii, puncte de lucru, reprezentante ori alte
unitãþi fãrã personalitate juridicã, în þarã sau
strãinãtate; e) stabilirea direcþiilor principale de
activitate ºi de dezvoltare ale Societãþii; f)
stabilirea politicilor contabile ºi a sistemului de
control financiar, precum ºi aprobarea
planificãrii financiare; g) numirea ºi revocarea
directorilor ºi stabilirea remuneraþiei lor; h)
supravegherea activitãþii directorilor; i)
pregãtirea raportului anual, organizarea
adunãrii generale a acþionarilor ºi implementarea hotãrârilor acesteia; j) introducerea
cererii pentru deschiderea procedurii
insolvenþei Societãþii, potrivit Legii nr. 85/2014
privind procedura insolvenþei, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; k) aducerea la
îndeplinire a obiectivelor ºi criteriile de
performanþã ale Societãþii; 1) elaborarea ºi
aplicarea strategiilor specifice, în mãsurã sã
asigure desfãºurarea în condiþii performante a
activitãþii curente ºi de perspectivã; m)
asigurarea administrãrii, gestionãrii ºi integritãþii
patrimoniului Societãþii în condiþii de diligenþã
maximã; n) adoptarea mãsurilor necesare în
vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri
ºi cheltuieli, pentru dezvoltarea ºi diversificarea
surselor de venituri, în condiþiile legii; o)
organizarea selectãrii, angajãrii ºi concedierii
personalului, cu respectarea prevederilor
legislaþiei muncii; p) stabilirea atribuþiilor de
serviciu, pe direcþii sau compartimente, ale
personalului angajat, precum ºi obligaþiile
profesionale individuale de muncã ale
personalului de specialitate, aprobate prin fiºele
posturilor; q) reprezentarea Societãþii în relaþiile
cu terþe persoane fizice sau juridice, instituþiile
statului, autoritãþile de stat, organele de control;
r) încheierea actelor juridice, în numele ºi pe
seama Societãþii, inclusiv a celor prin care
aceasta dobândeºte bunuri sau înstrãineazã,
închiriazã, schimbã ori constituie în garanþie
bunuri (inclusiv unitãþi, agenþia, reprezentanþa
sau punctul de lucru) aflate în patrimoniul
Societãþii, a cãror valoare depãºeºte jumãtate
din valoarea contabilã a activelor Societãþii la
data încheierii actului juridic, numai cu
aprobarea adunãrii generale a acþionarilor, datã
în condiþiile art. 10.12 de mai sus.; s) semnarea
situaþiilor financiare ºi depunerea la organele
financiare competente, în termenele prevãzute
de lege. Art. 11.9. Atribuþiile de conducere ale
Consiliului de administraþie sunt delegate cãtre
directori, iar puterea de a reprezenta Societatea
în raport cu terþii este delegatã directorului
general. Consiliul de administraþie pãstreazã
atribuþia de reprezentare a Societãþii în
raporturile cu directorii acesteia. La data
prezentului act constitutiv este Director General
al societãþii, cu un mandat de 4 ani de la data
prezentului act constitutiv: _______________,
cetãþean român, cu domiciliul în _________,
nãscut în data de ____________, în
__________, posesor al CI seria __, nr.
______, emisã _____________ în data de
_____________, CNP ___________________
Art. 11.11. Consiliul de administraþie îºi va
exercita mandatul cu prudenþa ºi diligenþa unui
bun proprietar. Consiliul de administraþie nu îºi
încalcã aceastã obligaþie dacã în momentul
luãrii unei decizii cu privire la administrarea
Societãþii acesta este în mod rezonabil
îndreptãþit sã considere cã acþioneazã în
interesul acesteia, pe baza unor informaþii
adecvate. Art. 11.12. Consiliul de administraþie
îºi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul
Societãþii. Art. 11.13. Consiliul de administraþie
este rãspunzãtor de îndeplinirea obligaþiilor în
condiþiile dispoziþiilor privitoare la mandat ºi a
celor special prevãzute de lege. El este
rãspunzãtor faþã de Societate pentru: a)
realitatea vãrsãmintelor efectuate de asociaþi
pânã la admiterea la tranzacþionare a acþiunilor
societãþii; b) existenþa realã a dividendelor
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plãtite; c) existenþa registrelor cerute de lege ºi
þinerea lor corectã; d) îndeplinirea exactã a
hotãrârilor adunãrilor generale; e) stricta
îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune
legea sau prezentul act constitutiv; f)
gestionarea eficientã a patrimoniului Societãþii.
3. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca datã de
înregistrare ºi a datei de 19.05.2022 ca ex-date
pentru identificarea acþionarilor asupra cãrora
se vor rãsfrânge efectele hotãrârilor adoptate
de cãtre AGEA. 4. Aprobarea împuternicirii
domnului BOGDAN LIVIU FLOREA, în calitate
de Director General, cu posibilitatea de
subdelegare ca în numele ºi pe seama
Societãþii, cu putere ºi autoritate deplinã, sã
semneze orice documente, inclusiv hotãrârea
AGEA, sã depunã, sã solicite publicarea în
Monitorul Oficial al României partea a IV-a
hotãrârii, sã ridice orice documente, sã
îndeplineascã orice formalitãþi necesare în faþa
Oficiului Registrului Comerþului, precum ºi în
faþa oricãrei alte autoritãþi, instituþii publice,
persoane juridice sau fizice, precum ºi sã
execute orice operaþiuni, în vederea aducerii la
îndeplinire ºi asigurãrii opozabilitãþii hotãrârilor
ce urmeazã sã fie adoptate de cãtre AGEA.
ORDINEA DE ZI A ADUNÃRII GENERALE
ORDINARE A ACÞIONARILOR 1. Aprobarea
situaþiilor financiare anuale întocmite pentru
exerciþiul financiar încheiat la 31 decembrie
2021, pe baza raportului Administratorului Unic
ºi a raportului auditorului independent. 2.
Aprobarea descãrcãrii de gestiune a
Administratorului Unic pentru exerciþiul
financiar aferent anului 2021, pe baza
rapoartelor prezentate. 3. Aprobarea bugetului
de venituri ºi cheltuieli pentru exerciþiul financiar
2022. 4. Aprobarea modului de repartizare a
profitul net al Societãþii realizat în exerciþiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2021
determinat în conformitate cu legile aplicabile,
pentru constituirea rezervelor legale ale
Societãþii ºi profit nerepartizat, în conformitate
cu situaþiile financiare auditate. 5. Informarea
privind renunþarea la mandat a Administratorului Unic, BOGDAN LIVIU FLOREA, sub
condiþia aprobãrii pct. 1 din convocatorul AGEA,
ºi pe cale de consecinþã, aprobarea propunerii
de a lua act de renunþare astfel cum a fost
formulatã. 6. Alegerea a trei membri ai
Consiliului de administraþie al Societãþii pentru
un mandat de 4 (patru) ani, începând cu
30.04.2022. 7. Alegerea preºedintelui
Consiliului de administraþie al Societãþii pentru
un mandat de 4 (patru) ani, începând cu
30.04.2022. Data limitã pânã la care se pot face
propuneri de candidaturi pentru funcþia de
administrator sau administrator ºi preºedinte,
conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF
nr. 5 / 2018, este 03.04.2022, ora 12:00. 8.
Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului
de administratie pentru anul 2022. 9. Aprobarea
împuternicirii directorului general BOGDAN
LIVIU FLOREA, cu posibilitatea de subdelegare, în vederea negocierii ºi semnãrii
contractelor cu noii membri ai Consiliului de
Administraþie al Societãþii. 10. Aprobarea datei
de 20.05.2022 ca datã de înregistrare ºi a datei
de 19.05.2022 ca ex-date pentru identificarea
acþionarilor asupra cãrora se vor rãsfrânge
efectele hotãrârilor adoptate de cãtre AGOA.
11. Aprobarea împuternicirii directorului general
BOGDAN LIVIU FLOREA cu posibilitatea de
subdelegare, ca în numele ºi pe seama
Societãþii, cu putere ºi autoritate deplinã, sã
semneze, în numele acþionarilor hotãrârea
AGOA, sã îndeplineascã orice formalitãþi
necesare în faþa Oficiului Registrului
Comerþului, precum ºi în faþa oricãrei alte
autoritãþi, instituþii publice, persoane juridice
sau fizice, precum ºi sã execute orice
operaþiuni, în vederea aducerii la îndeplinire ºi
asigurãrii opozabilitãþii hotãrârilor ce urmeazã
sã fie adoptate de cãtre AGOA. Dreptul la vot
poate fi exercitat de acþionarii îndreptãþiþi fie prin
prezenþã fizicã cu respectarea coordonatelor
adunãrii generale ordinare a acþionarilor mai
sus precizate, fie prin corespondenþã, în
condiþiile stabilite la secþiunea Votul prin
corespondenþã, de mai jos. Propuneri ale
acþionarilor privind adunarea generalã ordinarã
a acþionarilor Unul sau mai mulþi acþionari
reprezentând, individual sau împreunã, cel
puþin 5% din capitalul social al Societãþii au
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de
zi a AGOA/AGEA cu condiþia ca fiecare punct
sã fie însoþit de o justificare sau de un proiect de
hotãrâre propus spre adoptare de
AGOA/AGEA; ºi b) de a prezenta proiecte de
hotãrâre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a
AGOA/AGEA. Cererile acþionarilor cu privire la
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi,
precum ºi proiectele de hotãrâri pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a AGOA/AGEA, însoþite de copia actului
de identitate valabil al acþionarului, pot fi
înaintate dupã cum urmeazã: a) depuse la
registratura Societãþii din Bucureºti, Strada
Buzeºti Nr. 75-77, et.14, pânã la data de 13
Aprilie 2022 ora 17:00 (ora României), în plic
închis, cu menþiunea scrisã clar ºi cu majuscule
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ/ EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR
DIN DATA DE 30 APRILIE 2022"; b) transmise
cãtre registratura Societãþii din Bucureºti,
Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin orice formã
de curierat cu confirmare de primire, astfel încât
sã fie înregistrat ca fiind primit la registratura
Societãþii pânã la data de 13 Aprilie 2022, ora
17:00 (ora României); c) transmise prin e-mail
cu semnãturã electronicã extinsã, incorporatã
conform Legii nr. 455/2001 privind semnãtura
electronicã, pânã la data de 13 Aprilie 2022 ora
17:00 (ora României), la adresa de e-mail
investors@connections.tech menþionând la
subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ/ EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022".
Ordinea de zi revizuitã va fi publicatã în data de
15 Aprilie 2022, cu îndeplinirea cerinþelor
prevãzute de lege. Întrebãri referitoare la
adunarea generalã ordinarã a acþionarilor
Acþionarii Societãþii, indiferent de nivelul
participaþiei la capitalul social, pot depune
întrebãri în scris privind punctele de pe ordinea
de zi a AGOA, însoþite de copia actului de
identitate valabil al acþionarului, astfel: a)
depuse la registratura Societãþii din Bucureºti,
Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14, pânã la data de
20 APRILIE 2022 ora 17:00 (ora României), în
plic închis, cu menþiunea scrisã clar ºi cu
majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ/ EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022"; b)
transmise cãtre registratura Societãþii din
Bucureºti, Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin
orice formã de curierat cu confirmare de primire,
astfel încât sã fie înregistrat ca fiind primit la
registratura Societãþii pânã la data de 20
APRILIE 2022, ora 17:00 (ora României); c)
transmise prin e-mail cu semnãturã electronicã
extinsã, incorporatã conform Legii nr. 455/2001
privind semnãtura electronicã, pânã la data de
20 APRILIE 2022 ora 17:00 (ora României), la
adresa de e-mail investors@connections.tech ,
menþionând la subiect "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ ORDINARÃ/EXTRAORDINARÃ
A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE
2022". Participarea la adunarea generalã a
acþionarilor Accesul acþionarilor înregistraþi în
registrul acþionarilor la Data de Referinþã ºi
îndreptãþiþi sã participe la AGOA/AGEA este
permis prin simpla probã a identitãþii acestora,
fãcutã, (i) în cazul acþionarilor persoane fizice,
cu actul de identitate al acestora sau, (ii) în cazul
acþionarilor persoanelor juridice, cu actul de
identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în
cazul acþionarilor persoanelor juridice ºi al
acþionarilor persoane fizice reprezentate, cu
împuternicirea datã persoanei care le
reprezintã, cu respectarea prevederilor legale

aplicabile în materie. Acþionarii înregistraþi la
Data de Referinþã în registrul acþionarilor
Societãþii þinut de Depozitarul Central S.A. pot
participa personal sau prin reprezentare în
AGOA/AGEA, fiecare acþionar având dreptul de
a desemna orice altã persoanã fizicã sau
juridicã în calitate de reprezentant pentru a
participa ºi a vota în numele sãu în cadrul
AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art.
105 din Legea nr. 24/2017. Un acþionar poate
desemna o singurã persoanã sã îl reprezinte la
AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacã un
acþionar deþine acþiuni ale Societãþii în mai multe
conturi de valori mobiliare, aceastã restricþie nu
îl va împiedica sã desemneze un reprezentant
separat pentru acþiunile deþinute în fiecare cont
de valori mobiliare cu privire la o anumitã
adunare generalã. Totuºi, acþionarului i se
interzice sã exprime voturi diferite în baza
acþiunilor deþinute de acesta în capitalul social al
Societãþii. În cazul participãrii prin reprezentare,
acþionarul va desemna un reprezentant printr-o
procurã specialã întocmitã în baza formularului
de procurã specialã pus la dispoziþia acþionarilor
de cãtre Societate, atât în limba românã, cât ºi
în limba englezã, sau printr-o împuternicire
generalã acordatã în condiþiile prezentate mai
jos. Un acþionar poate desemna prin procurã
unul sau mai mulþi reprezentanþi supleanþi care
sã îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în
cazul în care reprezentantul desemnat este în
imposibilitate de a-ºi îndeplini mandatul. În
cazul în care prin procurã sunt desemnaþi mai
mulþi reprezentanþi supleanþi, trebuie indicatã ºi
ordinea în care aceºtia îºi vor exercita
mandatul. În cazul în care un acþionar este
reprezentat de o instituþie de credit care
presteazã servicii de custodie, aceasta va putea
vota în AGOA/AGEA pe baza instrucþiunilor de
vot primite prin mijloace electronice de
comunicare, fãrã a mai fi necesarã întocmirea
unei împuterniciri speciale sau generale de
cãtre acþionar. Custodele va vota în
AGOA/AGEA exclusiv în conformitate ºi în
limita instrucþiunilor primite de la clienþii sãi
având calitatea de acþionari la Data de
Referinþã. În situaþia discutãrii în cadrul
AGOA/AGEA, în conformitate cu prevederile
legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi
publicatã, împuternicitul poate vota pe
marginea acestora conform interesului
acþionarului reprezentat. Procura Specialã
Procura specialã este valabilã doar pentru
AGOA/AGEA pentru care a fost solicitatã.
Procura specialã poate fi acordatã doar prin
utilizarea formularului de procurã specialã pus
la dispoziþia acþionarilor de cãtre Societate
conform secþiunii Alte prevederi cu privire la
adunarea generalã a acþionarilor, de mai jos.
Reprezentantul are obligaþia sã voteze în
conformitate cu instrucþiunile formulate de
acþionarul care l-a desemnat. Procurile speciale
trebuie sã conþina instrucþiuni specifice de vot
pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a
AGOA/AGEA. În cazul procurii speciale, un
exemplar original, completat în limba românã
sau în limba englezã ºi semnat de acþionar,
împreunã cu o copie a actului de identitate al
acþionarului ºi al reprezentantului, se vor
transmite Societãþii astfel: a) depuse la
registratura Societãþii din Bucureºti, Strada
Buzeºti Nr. 75-77, et.14, pânã la data de 29
APRILIE 2022 ora 12:00 p.m. (ora României), în
plic închis, cu menþiunea scrisã clar ºi cu
majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ/ EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022"; b)
transmise cãtre registratura Societãþii din
Bucureºti, Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin
orice formã de curierat cu confirmare de primire,
astfel încât sã fie înregistrat ca fiind primit la
registratura Societãþii pânã la data de 29 aprilie
2022 ora 12:00 p.m (ora României); c)
transmise prin e-mail cu semnãturã electronicã
extinsã, incorporatã conform Legii nr. 455/2001
privind semnãtura electronicã, pânã la data de
29 Aprilie 2022 ora 12:00 p.m (ora României), la
adresa de e-mail investors@connections.tech ,
menþionând la subiect "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ ORDINARÃ/EXTRAORDINARÃ
A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE
2022". În toate cazurile, reprezentantul va
prezenta organizatorilor AGOA/AGEA un
exemplar original al procurii speciale la
inregistrare. Procura generalã Procura
generalã va fi valabilã numai dacã: (i) este
acordatã pentru o perioadã care nu va depãºi 3
ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului
acþionarului care a acordat o astfel de procurã
sã voteze în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunãrilor generale ale acþionarilor
Societãþii, inclusiv în ceea ce priveºte acte de
dispoziþie ºi (iii) este acordatã de cãtre acþionar,
în calitate de client, unui intermediar definit
conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea
24/2017 sau unui avocat. Acþionarii Societãþii nu
pot fi reprezentaþi în AGOA/AGEA pe baza
procurii generale de cãtre o persoanã care se
aflã într-o situaþie de conflict de interese ce
poate apãrea în special în unul dintre
urmãtoarele cazuri: a) este un acþionar majoritar
al Societãþii, sau o altã entitate, controlatã de
respectivul acþionar; b) este membru al unui
organ de administrare, de conducere sau de
supraveghere al Societãþii, al unui acþionar
majoritar sau al unei entitãþi controlate, conform
celor prevãzute la lit. a); c) este un angajat sau
un auditor al Societãþii ori al unui acþionar
majoritar sau al unei entitãþi controlate, conform
celor prevazute la lit. a); d) este soþul, ruda sau
afinul pânã la gradul al patrulea inclusiv al uneia
dintre persoanele fizice prevãzute la lit. a) - c).
Procura generalã trebuie sã conþinã cel puþin
urmãtoarele informaþii: 1. numele/denumirea
acþionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acordã procura); 3.
data procurii, precum ºi perioada de valabilitate
a acesteia, cu respectarea prevederilor legale;
procurile purtând o datã ulterioarã au ca efect
revocarea procurilor datate anterior; 4.
precizarea faptului cã acþionarul împuterniceºte
reprezentantul sã participe ºi sã voteze în
numele sãu prin procura generalã în adunarea
generalã a acþionarilor pentru întreaga deþinere
a acþionarului la data de referinþã, cu
specificarea expresã a societãþii/societãþilor
pentru care se utilizeazã respectiva procurã
generalã. Procura generalã înceteazã în
conformitate cu alin. 2 al art. 202 din
Regulamentul ASF 5/2018. Înainte de prima ei
utilizare, o copie a procurii generale semnatã de
acþionar ºi având conþinutul minim prevãzut de
Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzând
menþiunea conformitãþii cu originalul sub
semnãtura reprezentantului, împreunã cu o
copie a actului de identitate al acþionarului ºi o
declaraþie pe proprie rãspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de
mai jos se vor transmite Societãþii astfel: a)
depuse la registratura Societãþii din Bucureºti,
Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14, pânã la data de
29 Aprilie 2022 ora 12:00 p.m (ora României), în
plic închis, cu menþiunea scrisã clar ºi cu
majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ/ EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022"; b)
transmise cãtre registratura Societãþii din
Bucureºti, Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin
orice formã de curierat cu confirmare de primire,
astfel încât sã fie înregistrat ca fiind primit la
registratura Societãþii pânã la data de 29 Aprilie
2022 ora 12:00 p.m (ora României); c)
transmise prin e-mail cu semnãturã electronicã
extinsã, incorporatã conform Legii nr. 455/2001
privind semnãtura electronicã, pânã la data de
29 Aprilie 2022 ora 12:00 p.m (ora României), la
adresa de e-mail investors@connections.tech ,
menþionând la subiect "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ ORDINARÃ/EXTRAORDINARÃ
A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE
2022". Declaraþia pe propria rãspundere datã
de reprezentantul legal al intermediarului sau
de avocatul care a primit împuternicirea de
reprezentare prin împuternicirea generalã va
specifica urmatoarele: a) împuternicirea este
acordatã de respectivul acþionar, în calitate de
client, intermediarului sau, dupã caz,

avocatului; b) împuternicirea generalã este
semnatã de acþionar, inclusiv prin ataºare de
semnãturã electronicã extinsã, dacã este cazul.
Declaraþia trebuie depusã în original, semnatã
ºi, dupã caz, ºtampilatã, fãrã îndeplinirea altor
formalitãþi în legãturã cu forma acesteia.
Declaraþia se depune la Societate odatã cu
procura generalã, în condiþiile ºi la termenele
prevãzute mai sus. Copiile procurilor generale
cuprinzând menþiunea conformitãþii cu
originalul sunt reþinute de Societate, fãcându-se
menþiune despre aceasta în procesul-verbal al
AGOA/AGEA. Alte prevederi privind
reprezentarea Acþionarii pot sã îºi desemneze
ºi sa îºi revoce reprezentantul prin mijloace
electronice de transmisie a datelor, revocarea
urmând a-ºi produce efecte ºi a fi opozabilã
Societãþii dacã a fost recepþionatã de Societate
pânã la termenul limitã pentru depunerea/
transmiterea procurilor. Împuternicitul nu poate
fi substituit de o altã persoanã decât în cazul în
care acest drept i-a fost conferit în mod expres
de cãtre acþionar în împuternicire. În condiþiile în
care persoana împuternicitã este o persoanã
juridicã, aceasta poate sã îºi exercite mandatul
primit prin intermediul oricãrei persoane ce face
parte din organul sãu de administrare sau
conducere sau dintre angajaþii sãi. Votul prin
corespondenþã Acþionarii Societãþii înregistraþi
la Data de Referinþã în registrul acþionarilor
Societãþii þinut de Depozitarul Central S.A. au
posibilitatea de a vota prin corespondenþã prin
utilizarea formularului de buletin de vot pentru
votul prin corespondenþã pus la dispoziþia
acþionarilor de cãtre Societate, atât în limba
românã, cât ºi în limba englezã. Votul prin
corespondenþã poate fi exprimat de cãtre un
reprezentant convenþional al acþionarului numai
în situaþia în care acesta a primit din partea
respectivului acþionar o împuternicire
specialã/generalã care se depune la Societate
în conformitate cu art. 105 din Legea nr.
24/2017. Dacã persoana care reprezintã
acþionarul prin participare personalã la
AGOA/AGEA este alta decât cea care a
exprimat votul prin corespondenþã, atunci
pentru valabilitatea votului sãu aceasta prezintã
secretarului de ºedinþã al AGOA/AGEA o
revocare scrisã a votului prin corespondenþã
semnatã de acþionar sau de reprezentantul care
a exprimat votul prin corespondenþã. Acest
lucru nu este necesar dacã acþionarul sau
reprezentantul legal al acestuia este prezent
personal în cadrul AGOA/AGEA. În cazul
votului prin corespondenþã, buletinele de vot,
completate în limba românã sau englezã ºi
semnate, împreunã cu o copie a actului de
identitate al acþionarului ºi al reprezentantului,
pot fi înaintate dupã cum urmeazã: a) depuse la
registratura Societãþii din Bucureºti, Strada
Buzeºti Nr. 75-77, et.14, pânã la data de 29
Aprilie 2022 ora 10:00 a.m. (ora României), în
plic închis, cu menþiunea scrisã clar ºi cu
majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ/ EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022"; b)
transmise cãtre registratura Societãþii din
Bucureºti, Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin
orice formã de curierat cu confirmare de primire,
astfel încât sã fie înregistrat ca fiind primit la
registratura Societãþii pânã la data de 29 Aprilie
2022 ora 10:00 a.m. (ora României); c)
transmise prin e-mail cu semnãturã electronicã
extinsã, incorporatã conform Legii nr. 455/2001
privind semnãtura electronicã, pânã la data de
29 Aprilie 2022 ora 10:00 a.m. (ora României),
la adresa de e-mail investors@connections.
tech menþionând la subiect "PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ/
EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 30 APRILIE 2022". Alte prevederi cu
privire la adunarea generalã ordinarã a
acþionarilor În cazul acþionarilor persoane
juridice sau a entitãþilor fãrã personalitate
juridicã, calitatea de reprezentant legal se
constatã în baza listei acþionarilor de la Data de
Referinþã, primitã de la Depozitarul Central
S.A.. Documentele care atestã calitatea de
reprezentant legal întocmite într-o limbã strãinã,
alta decât limba englezã, vor fi însoþite de o
traducere realizatã de un traducãtor autorizat în
limba românã sau în limba englezã, fãrã a fi
necesarã legalizarea sau apostilarea acestor
documente. În toate cazurile descrise mai sus
în care se face referire la: a) actele de identitate
ale unei persoane se au în vedere urmãtoarele
documente: (i) în cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate/paºaport, iar (ii) în
cazul persoanelor juridice - buletin/carte de
identitate/paºaport al/a reprezentantului legal
înscris în lista acþionarilor Societãþii emisã de
Depozitarul Central S.A.; b) reprezentantul
acþionarilor înscris în lista acþionarilor emisã de
Depozitarul Central S.A., dacã respectivul
reprezentant nu este înscris ca atare în
evidenþele Depozitarului Central S.A., pentru
identificarea reprezentantului acþionarului
persoanã juridicã se va transmite un certificat
constatator eliberat de Registrul Comerþului sau
orice alt document echivalent, în original sau în
copie conformã cu originalul emis de cãtre o
autoritate competentã din statul în care
acþionarul este înmatriculat legal ºi care atestã
calitatea de reprezentant legal, certificat sau
document echivalent care sa nu fie mai vechi de
3 luni înainte de data publicãrii convocatorului
AGOA/AGEA. Netransmiterea procurilor
generale sau speciale/formularelor de vot prin
corespondenþã pânã la data stabilitã se
sancþioneazã cu pierderea dreptului de a vota
prin reprezentant/prin corespondenþã în cadrul
AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele
de vot prin corespondenþã care nu conþin cel
puþin informaþiile cuprinse în formularul pus la
dispoziþie de Societate nu sunt opozabile
Societãþii, nefiind opozabile Societãþii nici
procurile generale care nu conþin informaþiile
minime cerute de prevederile legale. În situaþia
neîndeplinirii condiþiilor legale pentru þinerea
AGOA/AGEA la data primei convocãri, se
convoacã o nouã AGOA/AGEA, dupã caz,
pentru data de 1 MAI 2022, ora 13.00 (ora
României), având aceeaºi ordine de zi. În
eventualitatea unei noi convocãri, data de
referinþã stabilitã pentru identificarea
acþionarilor îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze
în cadrul AGOA/AGEA este aceeaºi (i.e. 18
Aprilie 2022). A doua convocare a Sedinþei
AGOA/AGEA va avea loc la sediul social al
companiei, respectiv România, Bucureºti,
sector 1, Strada Buzeºti 75-77, et.14.
Documentele ºi materialele informative
referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a
AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele
de hotãrâri, numãrul total de acþiuni ºi drepturile
de vot la data convocãrii, precum ºi formularele
de procurã specialã/generalã ºi formularele de
buletin de vot prin corespondenþã pentru
AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziþia
acþionarilor, atât în limba românã, cât ºi în
englezã, cu cel puþin 30 de zile înainte de data
AGOA/AGEA ºi vor putea fi consultate zilnic
între orele 09:00 - 17:00 la sediul Societãþii din
Strada Buzeºti, nr 75-77, Sector 1, Bucuresti,
Etaj 14 ºi respectiv pe site-ul Connections la
adresa web: https://connectionsconsult.ro/. La
data convocãrii, capitalul social al Societãþii
este format din 1.081.157 acþiuni nominative,
fiecare acþiune dând dreptul la un vot; prin
urmare, numãrul total de drepturi de vot la data
convocãrii este de 1.081.157 drepturi de vot.
Proiectele de hotãrâri propuse de cãtre
acþionari vor fi adãugate pe pagina de internet a
Societãþii de îndatã ce este posibil, dupã
primirea lor de cãtre Societate. Informatii
suplimentare se pot obþine la numãrul de
telefon: 0372.368.332 sau la adresa de e-mail:
investors@connections.tech. Administrator
Unic Bogdan Liviu Florea.

CONVOCARE A ADUNÃRII GENERALE
ORDINARE A ACÞIONARILOR FIRM-RECOM
S.A. Consiliul de administraþie al FIRM-RECOM
S.A.,în baza hotãrârii din ºedinþa din
23.03.2022,cu sediul în Bucureºti,
SosProgresului nr.90-100, cam.0-1-3-3, et.1,
sector 5, C.U.I.404262, J40/3566/1991,
e-mail:recom2011@gmail.com, prin preºedinte

Dobre-Sima Radu Nicolae,prin prezenta
convocãm adunarea generalã ordinarã a
acþionarilor, care se va întruni la data
de-29.04.2022, ora 17:00,la adresa din
Bucureºti, Str.Lt.Av.Serban Petrescu nr.20,
et.1, sector 1,cu urmãtoarea ordine de zi: 1.
prezentarea spre aprobare a raportului
administratorilor pentru exerciþiul financiar2021; 2.prezentarea raportului auditorului
pentru exerciþiul financiar-2021; 3.prezentarea
spre aprobare a situaþiilor financiare anuale ºi a
repartizãrii profitului pentru exerciþiul
financiar-2021; 4.prezentarea spre aprobare a
programului de activitate,a B.V.C.-ului ºi a
programului de învestiþii pe anul-2022;
5.descãrcarea de gestiune a administratorilor;
6.aprobarea datei de-17.05.2022, propusã ca
datã de înregistrare; 7.aprobarea datei
de-16.05.2022, ca ex-date.În cazul în care,la
data de-29.04.2022, nu este întrunit cvorumul,
adunarea generalã se va întruni la data
de-30.04.2022, ora 17:00,la sediul societãþii,
indicat mai sus,cu aceeaºi ordine de zi.Accesul
acþionarilor la lucrãrile adunãrii generale se face
prin verificarea actului de identitate,în cazul
persoanelor fizice,ºi a procurii speciale,în cazul
acþionarilor persoane juridice ºi a acþionarilor
persoane fizice reprezentate. Unul sau mai
mulþi acþionari reprezentând, individual sau
împreunã,cel puþin 5% din capitalul social
are/au dreptul: a.de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunãrii generale,în cel mult 15
zile de la publicarea convocãrii, respectiv pânã
la 13.04.2022,cu condiþia ca fiecare punct sã fie
însoþit de o justificare sau de un proiect de
hotãrâre propus spre adoptare de adunarea
generalã; b.de a prezenta proiecte de hotãrâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunãrii generale.
Drepturile prevãzute mai sus pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin poºtã sau e-mail
cu semnãturã electronicã). Acþionarii îºi pot
exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la
data publicãrii prezentei convocãri. Fiecare
acþionar are dreptul sã adreseze întrebãri
Consiliului de administraþie privind punctele de
pe ordinea de zi a adunãrii generale. Acesta are
obligaþia de a rãspunde la întrebãri,cel mai
târziu cu 5 zile înainte de data adunãrii
generale. Acþionarii îºi pot exercita dreptul de
vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:
a.personal; b.prin reprezentant, care va
prezenta formularul de procurã specialã
completat de acþionarul reprezentat. Formularul
de procurã specialã va fi expediat prin poºtã
gratuit acþionarului interesat,în baza unei cereri
a acestuia,ce poate fi depusã la sediul societãþii
sau trimisã prin fax sau e-mail cu semnãturã
electronicã. Procurile speciale pot fi primite cel
mai târziu la data întrunirii adunãrii generale,
însoþite de o copie a actului de identitate sau a
certificatului de înregistrate al acþionarului
reprezentat. c.prin corespondenþã,iar votul
urmeazã a fi trimis, respectiv primit prin fax cel
mai târziu la data întrunirii adunãrii generale.
Desfãºurarea adunãrii, votul prin
corespondenþã, precum ºi exercitarea dreptului
de informare al acþionarilor sau formularea unor
cereri de completare a ordinii de zi se va face cu
respectarea Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.
În vederea comunicãrii electronice se va folosi
adresa de e-mail:recom2011@gmail.com.
Data de-referinþã este 15.04.2022. Numai aceia
care sunt acþionari la aceastã datã au dreptul de
a participa ºi de a vota în cadrul adunãrii
generale. Toate documentele legate de
punctele înscrise pe ordinea de zi,inclusiv,dar
nefiind limitate la documentele care urmeazã sã
fie prezentate adunãrii generale ºi proiectul de
hotãrâre vor fi puse la dispoziþia acþionarilor
începând cu data de-25.04.2022,în baza unei
cereri scrise a acestora, inclusiv prin
corespondenþã electronicã. 23.03.2022
Preºedintele Consiliului de Administraþie,
Dobre Sima Radu Nicolae. *

CONVOCARE A ADUNÃRII GENERALE
EXT RAORDINARE A ACÞ IONARILOR
FIRM-RECOM S.A. Consiliul de administraþie al
FIRM-RECOM S.A.,în baza hotãrârii din
ºedinþa din-23.03.2022,cu sediul în Bucureºti,
Sos.Progresului nr.90-100, cam.0-1-3-3, et.1,
sector 5, C.U.I.404262, J40/3566/1991,
e-mail:recom2011@gmail.com, prin preºedinte
Dobre-Sima Radu Nicolae,prin prezenta
convocãm adunarea generalã extraordinarã a
acþionarilor, care se va întruni la data
de-29.04.2022, ora 16:30,la adresa din
Bucureºti, Str.Lt.Av.Serban Petrescu nr.20,
et.1, sector 1,cu urmãtoarea ordine de zi:
1.schimbarea sediului social de la adresa din
Bucureºti, SosProgresului nr.90-100, camera
0-1-3-3, et.1, sector 5,la adresa din Bucureºti,
Str.Lt.Av.Serban Petrescu nr.20, et.1, sector 1;
2.aprobarea datei de-17.05.2022, propusã ca
datã de înregistrare; 3.aprobarea datei de
16.05.2022, ex date.În cazul în care,la data
de-29.04.2022, nu este întrunit cvorumul,
adunarea generalã se va întruni la data
de-30.04.2022, ora 16:30,la sediul societãþii,
indicat mai sus,cu aceeaºi ordine de zi.Accesul
acþionarilor la lucrãrile adunãrii generale se face
prin verificarea actului de identitate,în cazul
persoanelor fizice,ºi a procurii speciale,în cazul
acþionarilor persoane juridice ºi a acþionarilor
persoane fizice reprezentate. Unul sau mai
mulþi acþionari reprezentând, individual sau
împreunã,cel puþin 5% din capitalul social
are/au dreptul: a.de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunãrii generale,în cel mult 15
zile de la publicarea convocãrii, respectiv pânã
la 13.04.2022,cu condiþia ca fiecare punct sã fie
însoþit de o justificare sau de un proiect de
hotãrâre propus spre adoptare de adunarea
generalã; b.de a prezenta proiecte de hotãrâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunãrii generale.
Drepturile prevãzute mai sus pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin poºtã sau e-mail
cu semnãturã electronicã). Acþionarii îºi pot
exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la
data publicãrii prezentei convocãri. Fiecare
acþionar are dreptul sã adreseze întrebãri
Consiliului de administraþie privind punctele de
pe ordinea de zi a adunãrii generale. Acesta are
obligaþia de a rãspunde la întrebãri,cel mai
târziu cu 5 zile înainte de data adunãrii
generale. Acþionarii îºi pot exercita dreptul de
vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:
a.personal; b.prin reprezentant, care va
prezenta formularul de procurã specialã
completat de acþionarul reprezentat. Formularul
de procurã specialã va fi expediat prin poºtã
gratuit acþionarului interesat,în baza unei cereri
a acestuia,ce poate fi depusã la sediul societãþii
sau trimisã prin fax sau e-mail cu semnãturã
electronicã. Procurile speciale pot fi primite cel
mai târziu la data întrunirii adunãrii generale,
însoþite de o copie a actului de identitate sau a
certificatului de înregistrate al acþionarului
reprezentat. c.prin corespondenþã,iar votul
urmeazã a fi trimis, respectiv primit prin fax cel
mai târziu la data întrunirii adunãrii generale.
Desfãºurarea adunãrii, votul prin
corespondenþã, precum ºi exercitarea dreptului
de informare al acþionarilor sau formularea unor
cereri de completare a ordinii de zi se va face cu
respectarea Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.
În vederea comunicãrii electronice se va folosi
adresa de email:recom2011@gmail.com. Data
de-referinþã este-15.04.2022. Numai aceia care
sunt acþionari la aceastã datã au dreptul de a
participa ºi de a vota în cadrul adunãrii
generale. Toate documentele legate de
punctele înscrise pe ordinea de zi,inclusiv,dar
nefiind limitate la documentele care urmeazã sã
fie prezentate adunãrii generale ºi proiectul de
hotãrâre vor fi puse la dispoziþia acþionarilor
începând cu data de-25.04.2022,în baza unei
cereri scrise a acestora, inclusiv prin
corespondenþã electronicã. 23.03.2022
Preºedintele Consiliului de Administraþie,
Dobre Sima Radu Nicolae. *
În conformitate cu
prevederile art.113 ºi art.117 ale Legii nr.31
/1990 cu modificãrile ulterioare, Consiliul de
Administraþie al Secuiana S.A.,cu sediul în
Târgu Secuiesc, str.Pãcii, nr.42, jud.Covasna,

CONVOCATOR

înmatriculatã la ORC sub nr.J14/830/1992, CUI
RO3667158 CONVOACÃ Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor la Tg.Secuiesc
str.Pãcii, nr.42, jud.Covasna în data
de-13.05.2022 ora 12 Ordinea de zi:
1.Aprobarea creºterii duratei mandatelor
membrilor Consiliului de Administraþie de la 1
an la 3 ani. Astfel art.18 alin.1 din Actul
Constitutiv actualizat al societãþii va avea
urmãtorul cuprins: “Societatea este condusã ºi
administratã de cãtre Consiliul de Administraþie,
ales pe o perioadã de 3 ani,cu posibilitatea
prelungirii de cãtre adunarea generalã ordinarã.
Consiliul de administraþie este format din 3
administratori, aleºi de adunarea generalã a
acþionarilor ºi este condus de un preºedinte.
Preºedintele Consiliului de administraþie
reprezintã societatea în raporturile cu terþii.”
2.Diverse. În cazul în care pe data
de-13.05.2022 nu se întruneºte cvorumul
necesar pentru validitatea deliberãrilor,se
convoacã o nouã Adunare generalã
extraordinarã a acþionarilor în urmatoarea zi,la
acelaºi loc pentru ora 12 cu aceeaºi ordine de
zi. Preºedintele Consiliului de Administraþie al
Secuiana S.A. Onesta BT S.R.L prin Gyergyai
Botond. *

CONVOCATOR. Administratorul unic al SC
CRISI COM SA cu sediul in Bucuresti,str.
Doamnei nr.14-16, sector 3, in conformitate cu
legea 31/1990 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare convoaca Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor SC CRISI
COM SA pentru data de 27.05.2022 ora 11.00
la sediul societatii din Bucuresti, str. Doamnei
nr.14-16, sector 3, pentru actionarii inregistrati
in registrul consolidat al actionarilor la data de
27.04.2022 cu urmatoarea ordine de zi:
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor: 1. Aprobarea situatiilor
financiare anuale ale societatii incheiate la
31.12.2021 -bilantul contabil si contul de profit si
pierderi pe anul 2021. 2. Aprobarea raportului
comisiei de Cenzori pentru 2021. 3. Raportul de
gestiune al administratorului unic pe anul 2021
si descarcarea de gestiune a administratorului
unic pentru anul incheiat la 31.12.2021. 4.
Fixarea si repartizarea dividendelor. 5.
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2022. 6. Aprobarea planului de investitii
pentru anul 2022. 7. Desemnarea persoanei
care va duce la indeplinire hotararile AGOA. In
cazul neintrunirii cvorumului necesar la prima
convocare AGOA sedinta va avea loc la data de
30.05.2022 ora 11.00 in acelasi loc si cu
aceeasi ordine de zi. Administrator Unic
-Ing.Lilica Alexe. *
În conformitate cu
prevederile art.111 ºi art.117 ale Legii
nr.31/1990,cu modificãrile ulterioare, Consiliul
de Administraþie al SECUIANA S.A.,cu sediul în
Târgu Secuiesc, str.Pãcii, nr.42, jud.Covasna,
înmatriculatã la ORC sub nr.J14/830/1992 ºi
având CUI RO3667158 CONVOACÃ
ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A
ACÞIONARILOR SECUIANA S.A.,la sediul
societãþii în data-13.05.2022 ora 12,30
ORDINEA DE ZI 1.Prezentarea Raportului de
gestiune al Consiliului de Administraþie pe
anul-2021 2.Aprobarea bilanþului contabil ºi a
contului de profit ºi pierdere pe anul-2021
3.Aprobarea realizãrii bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul-2021 4.Prezentarea
Raportului Auditorului Independent pe
anul-2021 5.Aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul-2022 6.Realegerea celor 3
membrii ai Consiliului de Administraþie pe o
perioadã de 3 (trei) ani-Informaþii referitoare la
persoanele propuse pentru funcþia de
administratori:-ONESTA BT S.R.L.,cu sediul în
com.Mereni, sat Mereni, nr.47, jud.Covasna,
CUI RO36212195, J14/254/2016, de
naþionalitate românã, reprezentatã legal prin
dl.Gyergyai Botond, de cetãþenie românã,cu
domiciliul în com.Mereni, sat Mereni, nr.47,
jud.Covasna, identificat cu CI seria KV
nr.383237, de profesie economist-Preºedinte
-Roy Chowdhurry Arun Gregor, de cetãþenie
austriacã,cu reºedinþa în com.Zãbala, nr.437,
jud.Covasna, identificat cu paºaport seria P
6481237, de profesie economist-membru-Salyi
Lorinc, de cetãþenie ungarã,cu reºedinþã în
mun.Odorheiul Secuiesc, str.Bisericii, nr.15,
jud.Harghita, identificat cu CI nr.242785 RA, de
profesie economist-membru 7.Realegerea
Auditorului Independent 8.Aprobarea
contractãrii/prelungirii unui plafon de Scrisoare
de Garanþie Bancarã în valoare de 210.000
EURO ºi constituirea garantiilor 9.Diverse În
cazul în care pe data de-13.05.2022 nu se
întruneºte cvorumul necesar pentru validitatea
deliberãrilor,se convoacã o nouã Adunare
generalã ordinarã a acþionarilor în urmatoarea
zi,la acelaºi loc pentru ora 12,30,cu aceeaºi
ordine de zi.Preºedintele Consiliului de
Administraþie al Secuiana S.A. Onesta BT
S.R.L.prin Gyergyai Botond . *

CONVOCATOR

CONSILIUL de Administratie al S.C.ARTECA
JILAVA S.A. cu sediul in Comuna Jilava,
Soseaua Giurgiului nr.33 A, judetul Ilfov,
inregistrata la ORC sub nr. J23/974/2000 , CIF
RO 480871, intrunit in data de 25 martie 2022,
in conformitate cu prevederile Legii societatilor
nr. 31/1990, republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata, republicata, ale
Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata,
cu modificarile si completarile ulterioare si al
Actului Constitutiv al Societatii : CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
societattii ARTECA JILAVA SA pentru data de 4
mai 2022, ora 10.00 ( prima convocare),
respectiv pentru data de 5 mai 2022, ora 10.00 (
a doua convocare), in cazul neintrunirii
cvorumului necesar, la sediul din com. Jilava,
sos. Giurgiului nr 33A, judetul Ilfov, pentru toti
actionarii inregistrati in registrul actionarilor
socitatii de la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la
sfarsitul zilei de 18.04.2022, stabilita ca data de
referinta, cu urmatoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea si supunerea spre aprobare a
raportului de gestiune al Administratorilor
pentru anul 2021; 2. Prezentarea si supunerea
spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de
profit si pierdere, a modului de repartizare a
profitului pentru anul 2021, precum si a anexelor
la bilantul contabil , aprobarea repartizarii
profitului brut realizat: 2.349.286 lei , fixarea
dividendului brut pe actiune de 0,315 lei, data
platii dividendelor catre actionari de:14.06.2022
si modalitatea de plata a dividendului catre
actionari: prin virament bancar si casieria
societatii. 3. Prezentarea si supunerea spre
aprobare raportului de audit financiar privind
auditarea situatiilor financiare la 31.12.2021; 4.
Prezentarea si supunerea spre aprobare a
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul
2022; 5. Aprobarea prelungirii mandatelor
membrilor Consiliului de Administratie pentru 4
ani de la data expirarii acestora, respectiv
23.07.2022 si stabilirea limitelor mandatelor si a
indemnizatiilor membrilor CA; 6. Prezentarea si
supunerea spre aprobare a Politicii de
remunerare a conducatorilor societatii
(administratori si directori), in conformitate cu
prevederile art 106 in Legea 24/2017
republicata. 7. Aprobarea datei de 27 mai 2022
ca „data de inregistrare”, respectiv de
identificare a actionarilor asupra carora se
rasfrang efectele hotararii AGOA, in
conformitate cu prevederile art. 87 din Legea
24/2017 republicata, respectiv a datei de 26 mai
2022 ca „ex-date” . 8. Mandatarea unei
persoane pentru indeplinirea formalitatilor
legale de inregistrare a hotararii adoptate. La
sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati
in Registrul Actionarilor de la SC
DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei
de 18.04.2022. Unul sau mai multi actionari
care detin, individual sau impreuna cel putin 5%
din capitalul social al Societatii, inregistrati la
data de referinta, au dreptul de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,
cuconditia ca fiecare punct sa fie insotit de o
justificare sau de un proiect de hotarare propus

spre adoptare de catre AGOA si de a prezenta
proiecte de hotarare pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare, in termen de cel
mult 15 zile de la publicarea Convocatorului in
Monitorul Oficial. Aceste drepturi vor fi
exercitate numai in scris. Actionarii au dreptul
sa adreseze intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a adunarii generale, raspunsurile
urmand a fi publicate pe pagina de internet a
societatii www.arteca.ro. Intrebarile vor fi
depuse sau expediate la sediul societatii, astfel
incat sa fie inregistrate la registratura Societatii
incepand cu 29.03.2022 pana cel tarziu la data
de 02.05.2022,ora 10.00; Data limita pentru
care se pot face propunerile privind posturile de
administratori este de minim 3 (trei) zile
lucratoare, maxim 6(sase) zile lucratoare,
ulterioare publicarii convocatorului. Lista
propunerilor de administratori poate fi
consultata pe pagina de internet a societatii
www.arteca.ro . Actionarii inregistrati la data de
referinta isi pot exercita dreptul de a participa si
de a vota in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin
reprezentant cu imputernicire speciala/
generala. Imputernicirea generala va putea fi
acordata de actionar, doar unui intermediar
definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea
nr. 24/2017 sau unui avocat. In cazul in care
actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru
a participa si vota in cadrulAdunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii
acestora va fi transmisa Societatii numai in
scris. Formularele de buletin de vot prin
corespondenta si formularele de imputerniciri
speciale pentru reprezentarea actionarilor in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se
pot obtine de la sediul Societatii, precum si de
pe pagina de internet a societatii www.arteca.ro
Formularele de vot prin corespondenta,
completate de actionari vor fi depuse sau
expediate la registratura societatii, in original,
prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia
actului de identitate pentru actionarii -persoane
fizice sau copia actului de identitate a
reprezentantului legal al actionarului - persoana
juridica, semnatar al Formularului de vot prin
corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la
Registratura Societatii: - pana cel tarziu la data
de 02.05.2022, in plic inchis, cu mentiunea
scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN
CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN 4/5 mai 2022”; Formularele de vot prin
corespondenta sau imputernicirile speciale pot
fi transmise si prin email cu semnatura
electronica extinsa incorporata conform Legii
nr. 455/2001 privind semnatura electronica
pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare
(4/5mai 2022 ora 10.00), la adresa
office@arteca.ro mentionand la subiect:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 4/5
mai 2022” Buletinele de vot prin corespondenta
care nu sunt primite in forma si in termenul
stipulat mai sus nu vor fi luate in calculpentru
determinarea cvorumului de prezenta si vot
precum si la numaratoarea voturilor in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Imputernicirile pentru reprezentarea
actionarilor in Adunarea Generala, completate
de actionari insotite de copia actului de
identitate al reprezentantului desemnat, vor fi
depuse sau expediate, la registratura Societatii,
in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu
originalul sub semnatura reprezentantului, prin
scrisoare recomandata, astfel incat sa fie
inregistrate la registratura Societatii:-pana cel
tarziu la data de 02.05. 2022, in plic inchis, cu
mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
“PENT RU
ADUNAREA
GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN4/5 mai
2022”; Numai persoanele care sunt inregistrate
ca actionari la data de referinta au dreptul de a
participa si de a vota in cadrul Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor din data de 4/5
mai 2022, personal, prin corespondenta sau
prin reprezentant cu imputernicire speciala.
Documentele si materialele informative
referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi,
se afla la dispozitia actionarilor la sediul
Societatii ARTECA JILAVA SA din Com Jilava,
sos.Giurgiului nr 33A, judetul Ilfov si vor fi
postate pe pagina de Internet a Societatii
www.arteca.ro incepand cu data de
29.03.2022. Presedinte Consiliu de
Administratie, RADU Paul. *

LICITATII BRM
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI – Terminal
Craiova, organizeazã în data de 12.04.2022, la
ora 11.00, procedura de licitaþie deschisa cu
calificare, urmata de runda finala de licitaþie
electronicã prin intermediul platformei
www.brm.ro, prin care SNTFC CFR CÃLÃTORI
SA – SRTFC CRAIOVA, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 357/2005 privind bursele
de mãrfuri ºi ale Regulamentului BRM, oferã
spre vanzare mijloace fixe: 17 vagoane de
cãlãtori ºi 1 tren etajat. Garanþia de participare
la procedurã este în valoare de 1% din valoarea
fiecãrui lot. Documentaþia aferentã procedurii
se poate primi electronic de la BRM – Terminal
Craiova contra sumei de 200 lei, plus TVA.
Informaþii privind desfãºurarea procedurii la
e-mail: craiova@brm.ro. *
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI – Terminal
Craiova, organizeazã în data de 06.04.2022, la
ora 11.00, procedura de licitaþie deschisã, în
format electronic, prin care SNTFC CFR
Cãlãtori SA – SRTFC Craiova, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 357/2005 privind
bursele de mãrfuri ºi ale Regulamentului BRM,
oferã spre închiriere un spaþiu cu suprafaþa de
12 mp situat în incinta Agenþiei de Voiaj
Caracal. Garanþia de participare la procedurã
este în valoare totalã de 1.440 lei.
Documentaþia aferentã procedurii se poate
primi electronic contra sumei de 200 lei, plus
TVA. Informaþii privind desfãºurarea procedurii
la telefon: 0742.94.55.70. *
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI – Terminal
Craiova, organizeazã în data de 06.04.2022, la
ora 11.00, procedura de licitaþie deschisã, în
format electronic, prin care SNTFC CFR
Cãlãtori SA – SRTFC Craiova, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 357/2005 privind
bursele de mãrfuri ºi ale Regulamentului BRM,
oferã spre închiriere un spaþiu cu suprafaþa de 1
mp situat în incinta Sediului Administrativ al
SRTFC Craiova. Garanþia de participare la
procedurã este în valoare totalã de 240 lei.
Documentaþia aferentã procedurii se poate
primi electronic contra sumei de 200 lei, plus
TVA. Informaþii privind desfãºurarea procedurii
la telefon: 0742.94.55.70.” *

LICITATII
NOI, Naglici Mihai Serban, executor
judecãtoresc în circumscripþia Bucuresti, cu
sediul în Bucuresti, str. Istriei, nr. 1, bl. C2, ap. 5,
sectorul 3, avand in vedere ca cererea de
executare silita formulata de creditorul
IANCULESCU Gabriel cu domiciliul in
Bucuresti, Str. Arcului nr. 21, Sector 2 in baza
titlului executoriu constand in contract de
imprumut cu garantie imobiliara autentificat sub
nr. 623/14.08.2019 de notar public Alina
Andreea Barbu, astfel cum a fost modificat prin
actele aditionale autentificate sub nr.
147/26.02.2020, nr. 284/14.07.2020 si nr.
116/12.03.2021 de acelasi notar public, a fost
incuviintata prin incheierea pronuntata la data
de 22.11.2021 de Judecatoria Sector 1
Bucuresti in dosarul nr. 46525/299/2021, fiind
declansata urmarirea silita imobiliara cu privire
la imobilul terem situat in Bucuresti, Drumul
Podul Cristinii nr. 4 (fost Drumul Podul
Dambovitei F.N.), Sector 6 inscris in CF 231168
Bucuresti- sector 6, nr. cadastral 231168,
impreuna cu constructia edificata pe acesta,
aducem la cunostinta publica urmatoarele: In

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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ANUNTURI DIVERSE
pentru fiecare autoturism. Persoanele
interesate pot obþine informaþii suplimentare la
telefon 0725.154.005 de luni pânã vineri între
orele 10.00-15.00. *

LICITATII
(urmare din pagina 6)
data de 21.04.2022, orele 12.00, va avea loc la
sediul biroului executorului judecatoresc, primul
termen de licitatie in vederea valorificarii
imobilului descris mai sus. Precizam faptul ca in
cartea funciara a imobilului a fost intabulata
doar proprietatea asupra terenului situat la
adresa mentionata vanzarea silita a constructiei
edificate pe acesta avand loc in temeiul art. 814
alin.3 Cod Procedura Civila. Valoarea de piata
proprietatii a fost stabilita prin raport de evaluare
intocmit la data de 28.03.2022 de expertul
evaluator Treeroiu Rares Constantin , fara a se
patrunde in interiorul proprietatii (document la
care, la cerere, persoanele interesate pot avea
acces), aceasta ridicandu-se la suma de 128.
739 EURO. Raportul de expertiza poate fi pus la
dispozitia persoanelor interesate cu
respectarea legislatiei privind utilizarea datelor
cu caracter personal. Pretul de pornire a licitatiei
este de 128.739 EURO, la acest termen de
licitatie imobilul putand fi valorificat doar pentru
oferte de cumparare cel putin egale cu valoarea
de piata astfel cum aceasta a fost stabilita prin
expertiza. Toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului sunt somati sa il anunte pe
executorul judecatoresc inainte de data stabilita
pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile
prevazute de lege. Toti cei care vor sa cumpere
imobilul sunt invitati sa se prezinte la termenul
de licitatie, la locul fixat in acest scop si, pana la
acest termen, sa prezente oferte de cumparare.
Ofertantii sunt obligati sa depuna pana la
termenul de vanzare o garantie reprezentand
10% din pretul de pornire a licitatiei in contul al
carui titular este Biroul Executorului
Judecatoresc, avand urmatoarele coduri IBAN.
*

OPORTUNITATE de investiþie: Fabricã de
compost pentru ciuperci tip „Champignon”.
Licitaþie olandezã cu preþ în scãdere CITR
Filiala Bucureºti SPRL, în calitate de lichidator
judiciar al East Champion Union Cooperativa
Agricolã (în faliment, in bankruptcy, en faillite),
cu sediul social în Sat Lupºana, Comuna
Lupºana, Judeþul Cãlãraºi, CUI 27074646,
înregistratã la ONRC sub nr. C51/4/2010,
ORGANIZEAZÃ LICIT AÞ IE DE T IP
OLANDEZÃ pentru valorificarea urmãtorului
activ: Fabricã de compost pentru ciuperci
Activul este situat în localitatea Axintele, jud.
Ialomiþa, la 16 km de autostrada A2, ºi este
compus din teren intravilan în suprafaþã de
23.300 mp, împreunã cu mai multe construcþii
regim de înãlþime P, în suprafaþã totalã de 5.732
mp (clãdire procesare ciuperci, clãdire tuneluri
compost, buncãre compost, atelier reparaþii,
depozit materii prime, bazin preînmuiere, bazin
retenþie, gospodãrie de apã, cântar, punct de
conexiune, transformator, platformã exploatare
ºi camera frigorificã), identificate prin CF 21863
C1 – C11. Clãdirile sunt prevãzute cu
echipamente tehnologice, ºi anume: linii
procesare, maºini, utilaje ºi instalaþii complete
pentru producþia de compost pentru ciuperci de
tip “Champignon”. Compostul reprezintã
materia primã din care se realizeazã ciupercile
de tip “Champignon”, fiind singura fabricã de
acest tip din þarã. Vânzarea se desfãºoarã dupã
regula licitaþiei “olandeze”, respectiv licitaþie
publicã cu strigare cu preþ în scãdere (pasul de
licitare pentru scãdere este de 100.000 EUR).
Preþul de pornire al licitaþiei este de 1.201.267
EUR exclusiv TVA. Valoarea de evaluare este
în cuantum de 3.081.753,23 EUR. Cu privire la
TVA se vor aplica normele ºi reglementãrile
Codului Fiscal în vigoare la data transferului
dreptului de proprietate. Detalierea completã a
activului ºi condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã ofertanþii pentru participarea la
procedura de vânzare ºi regulamentul de
vânzare, se regãsesc în Caietul de Sarcini
aferent procedurii de valorificare. Achizitionarea Caietului de sarcini este obligatorie
pentru participarea licitaþie. La cerere, se poate
facilita inspecþia activului. Licitaþia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar, Str. Gara Herãstrãu
nr. 4, clãdirea A, et. 3, Sector 2, Bucureºti, în
data de 11.04.2022, ora 11:00. Garanþia de
participare este de 100.000 Euro ºi nu este
purtãtoare de TVA. Termenul limitã pentru
depunerea documentaþiei de participare ºi a
garanþiei de participare este data de
08.04.2022, ora 12:00. Cei interesaþi pot obþine
date suplimentare ºi informaþii pe platforma de
vânzãri a lichidatorului judiciar sales.citr.ro /
Bun cãutat East Champion Union Cooperativa
Agricolã, la telefon 0732.712.904 sau la adresa
de e-mail adrian.draghici@citr.ro. *

SUBSCRISA CITR Filiala Bucureºti SPRL, cu
sediul în Bucureºti, str. Gara Herãstrãu nr. 4,
Green Court et. 3, Sector 2, având RSP
0401/2009, ºi CIF RO26171764, în calitate de
administrator judiciar al societãþii INTERAGRO
SRL (în reorganizare judiciarã, in judicial
reorganization, en redressement), cu sediul în
Zimnicea, Str. Trandafirilor, nr. 1, jud.
Teleorman, având CUI 13603836 ºi J34/
267/2000, organizeazã licitaþie publicã
competitivã cu strigare pentru valorificarea
activelor mobile: Autoturisme, Autoutilitare,
Remorci, Utilaje agricole; Vânzare individualã;
preþuri pornire între 220 Euro ºi 9.847 Euro.
Preþurile NU includ TVA. Cu privire la TVA, se
vor aplica prevederile legale în vigoare la data
licitaþiei. Licitaþia va avea loc în data de
12.04.2022, ora 11:00, prin mijloace de
comunicare la distanþã (on-line). În caz de
neadjudecare, se va mai organiza o licitaþie în
data de 19.04.2022 în aceleaºi condiþii de preþ,
orã ºi locaþie. Garanþia de participare este 20%
din preþul de pornire fãrã TVA. Caietul de sarcini
se poate achiziþiona de la sediul administratorului judiciar. Documentaþia de înscriere la
licitaþie va trebui depusã pânã la ora 11:00 a zilei
anterioare ºedinþei de licitaþie. Achizit¸ionarea
Caietului de sarcini este obligatorie pentru
participarea la licitat¸ie. Preþul Caietului de
sarcini este 500 Lei+TVA. Condiþiile pe care
trebuie sã le îndeplineascã ofertanþii pentru
participarea la licitaþie sunt precizate în
Regulamentul cuprinzând instrucþiunile de
desfãºurare a licitaþiei, care este anexã la
Caietul de sarcini. Cei interesaþi pot obþine date
suplimentare ºi informaþii pe platforma de
vânzãri a administratorului judiciar sales.citr.ro,
Bun cãutat INTERAGRO SRL, la telefon
0744.548507 sau la adresa de e-mail
ovidiu.braila@citr.ro. *

EURO INSOL SPRL lichidator judiciar al
debitoarei KRUGER PHARM DISTRIBUTION
S.R.L. organizeazã în data de 04.04.2023, ora
13.00, la sediul din Bucureºti, str. Costache
Negri, nr. 1-5, et. 3, sector 5, licitaþie publicã cu
strigare privind urmãtoarele active: a. Opel
Combo-C-Van, numãr de înmatriculare B 23
UZK, an de fabricaþie 2008, preþ 3.181,20 lei; b.
Renault Symbol, numãr de înmatriculare B 67
AZP, an de fabricaþie 2007, preþ 1.963,50 lei;
Preþurile nu includ TVA. Lichidatorul judiciar
invitã toate persoanele interesate sã depunã
”Oferta de înscriere la procedura de valorificare”
la sediul acestuia din Bucureºti, Sector 5,
Costache Negri, nr.1-5, et.3, pânã la data de
01.04.2022, ora 15:00. Oferta de înscriere la
procedura de valorificare va fi însoþitã de
documentele care legitimeazã persoana
juridica / fizica si reprezentanþii acesteia,
precum si dovada (în original) a achitãrii unei
garanþii in cuantum de 10% din preþul de
pornire. Potenþialii participanþi au posibilitatea
sã se informeze cu privire la active precum ºi la
toate condiþiile privind procedura de licitaþie ºi
de vânzare prin achiziþionarea unui dosar de
prezentare pentru suma de 150 RON + TVA

EURO Insol SPRL lichidator judiciar al
PREMIER PALACE S.R.L. – în faliment,
organizeazã în data de 11.04.2022, ora 14.00,
la sediul din Bucureºti, str. Costache Negri, nr.
1-5, et. 3, Sector 5, licitaþie publicã cu strigare
privind urmãtoarele bunuri mobile
(autovehicule): LINCOLN ROYALE B500PPP
1L1FM88W97Y626063, pornind de la preþul de
6.000 Euro + TVA Euro; MERCEDES BENZ ML 500 B991MAT 4JGBB75E36A050955,
pornind de la preþul de 7.200 Euro + TVA Euro;
DACIA LOGAN B95BBB UU1LSDA1P44
762217, pornind de la preþul de 1.500 Euro +
T VA Euro; FORD T RANSIT B154BBB
WF0XXXTTFX7D30029 pornind de la preþul de
2.700 Euro + T VA Euro; CADILLAC
ESCALADE B123BBB 1GYFK43519R120203
pornind de la preþul de 13.200 Euro + TVA Euro
MERCEDES BENZ A180 B405PPP
WDD1690071J804319, pornind de la preþul de
2.400 Euro + TVA Euro; MERCEDES BENZ
A160 B401PPP W DD1690311J841582,
pornind de la preþul de 1.920 Euro + TVA Euro;
MERCEDES BENZ A160 B412PPP
WDD1690311J876448, pornind de la preþul de
1.920 Euro + TVA Euro; MERCEDES-BENZ A
160 B407PPP WDD1690311J915527, pornind
de la preþul de 2.220 Euro + TVA Euro;
MERCEDES-BENZ A 160 B197SW S
WDD1690311J919981, pornind de la preþul de
2.580 Euro + TVA Euro; MERCEDES BENZ
A160 B406PPP W DD1690311J803860,
pornind de la preþul de 1.740 Euro + TVA Euro;
NISSAN AT LEON B737BBB VW AW E
TTK063427625, pornind de la preþul de 1.020
Euro + TVA Euro - defect Lichidatorul judiciar
invitã toate persoanele interesate sã depunã
”Oferta de înscriere la procedura de valorificare”
la sediul acestuia din Bucureºti, Sector 5,
Costache Negri, nr.1-5, et. 3, pânã la data de
08.04.2022, ora 15:00. Oferta de înscriere la
procedura de valorificare va fi însoþitã de
documentele care legitimeazã persoana
juridica / fizica ºi reprezentanþii acesteia,
precum si dovada (în original) a achitãrii unei
garanþii in cuantum de 10% din preþul de
pornire. Potenþialii participanþi au posibilitatea
sã se informeze cu privire la active precum ºi la
toate condiþiile privind procedura de licitaþie ºi
de vânzare prin achiziþionarea unui dosar de
prezentare pentru suma de 100 RON + TVA
pentru fiecare autovehicul. Persoanele
interesate pot obþine informaþii suplimentare la
telefon 0725.154.005 de luni pânã vineri între
orele 10.00-15.00. *

SUBSCRISA Eurosmart Filiala Braºov SPRL,
cu sediul în Braºov, str. Aurel Vlaicu, nr. 40,
birou 7, jud. Braºov, înmatriculatã la Registrul
Societãþilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr.
RSP 0395/2009 ºi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr.
2A0395/2009 desemnat în calitate de lichidator
judiciar al societãþii GENIUS GROUP SRL (în
faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în
Sat Hãrman, Comuna Hãrman Str. Gãrii nr.
667, corp C, jud. Braºov, înmatriculatã la Oficiul
Registrului Comerþului Braºov sub
J08/1002/1996, având CUI: 8631651, prin
sentinþa civilã nr. 777/SIND din data de
22.06.2021 pronunþatã de Tribunalul Braºov,
Secþia a II a Civilã, de Contencios Administrativ
ºi Fiscal, în dosarul nr. 7370/62/2013,
organizeazã licitaþie publicã competitivã cu preþ
în urcare în baza AC din data de 30.09.2021,
pentru valorificarea urmãtorului activ: 1. Activ
imobil 1. Halã depozitare 3 ºi Halã depozitare 4
ºi teren în suprafaþã de 3.340 mp situat în Loc.
Hãrman, Str. Gãrii, Nr. 667, Jud. Braºov. Carte
Funciarã 101110. Preþ de pornire la licitaþie
287.100 Euro exclusiv TVA. Cu privire la TVA se
vor aplica prevederile legale în vigoare. Licitaþia
va avea loc prin mijloace de comunicare la
distanþã, în data de 05.04.2022, ora 14:00. În
cazul neadjudecãrii, se vor mai organiza licitaþii
în data de 12.04.2022 ºi 19.04.2022, în aceleaºi
condiþii de preþ ºi orã. Garanþia de participare
este de 10% din preþul de pornire fãrã TVA.
Garanþia nu este purtãtoare de TVA. Detalierea
completã a activelor ºi condiþiile pe care trebuie
sã le îndeplineascã ofertanþii pentru
participarea la licitaþie se regãsesc în Caietul de
sarcini aferent procedurii de valorificare.
Achiziþionarea Caietului de sarcini este
obligatorie pentru participarea la licitaþie.
Persoanele interesate înþeleg cã certificatul
energetic urmeazã a se elabora pe cheltuiala
acestora, dupã declararea acestora în calitate
de câºtigãtori ai licitaþiei, urmând a se stabili
performanþa energeticã a clãdirii/unitãþii de
clãdire prin urmãtorii indicatori de performanþã:
a) clasa energeticã; b) consumul total specific
de energie primarã; c) indicele de emisii
echivalent CO_2; d) consum total specific de
energie din surse regenerabile. Documentaþia
de înscriere la licitaþie va trebui depusã
electronic, cu opis semnat, pe adresa de email
serban.araboaei@eurosmart.ro, pânã la ora
14:00 a zilei lucrãtoare anterioare ºedinþei de
licitaþie. Cei interesaþi pot obþine date
suplimentare ºi informaþii la telefon 0721.
331.854 sau la adresa de e-mail serban.
araboaei@eurosmart.ro. *

ANUNT PUBLICITAR LICHIDATORUL
JUDICIAR al S.C. AXE SI PUNTI S.A,
organizeaza, saptamanal, in fiecare zi de
VINERI, incepand cu data de 01.04.2022 ora
12,00, LICITATIE PUBLICA conform Legii nr.
85/2006, pentru vanzarea individuala 258 buc
utilaje: Centre prelucrare cu comanda, Masini
de prelucrat roti dintate, strunguri (paralel,
carusel, automat/semiautomat etc), prese
hidraulice, masini de frezat, de gaurit, polizoare,
diverse utilaje Pret mediu: 1500 euro/buc Lista
cu utilajele si preturile individuale se regaseste
pe site-ul lichidatorului judiciar www.infodip.ro.
Pretul nu include TVA. Caietul de sarcini cu lista
completa se poate achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar din Brasov, B-dul M.
Kogalniceanu nr.18, sc.C, ap.23, jud. Brasov.
Informatii suplimentare se vor furniza la sediul
lichidatorului judiciar din Brasov, b-dul M.
Kogalniceanu nr.18, sc.C, ap.23, jud.
Brasov.Telefon-fax: 0268/547.255, 0268/
547.254, 0722/379.082, Email: infodip92
@yahoo.com. *

C. N. ADMINISTRAÞIA Porturilor Dunãrii
Fluviale S.A.Giurgiu organizeazã în data de
20.04.2022, ora 11.00, la sediul companiei din
Giurgiu, ºos.Portului nr.1, licitaþie publicã
deschisã cu strigare pentru închirierea
suprafeþei de 710mp teritoriu portuar, din Portul
Moldova Veche, judeþul Caraº-Severin. Licitaþia
publicã deschisã cu strigare se organizeazã
pentru desfãºurarea de activitãþi portuare, în
conformitate cu prevederile: -H.G.nr.520/1998,
privind înfiinþarea CN APDF SA Giurgiu,
modificatã ºi completatã cu HG 596
/13.05.2009; -OG nr.22/1999, republicatã,
privind administrarea porturilor ºi cãilor
navigabile, utilizarea infrastructurii de transport
naval aparþinând domeniului public, precum ºi
desfãºurarea activitãþilor de transport naval în
porturi ºi pe cãile navigabile interioare;
-Ordinului MTI nr.1286/2012 pentru aprobarea
Regulamentului
privind
închirierea
infrastructurii de transport naval care aparþine
domeniului public al statului ºi este
concesionatã administraþiilor portuare ºi/sau de
cãi navigabile interioare. Documentaþia de
licitaþie, în valoare de 100Lei, la care se adaugã
TVA, poate fi achiziþionatã de la sediul CN
APDF SA, din Giurgiu, ºos.Portului nr.1,
începând cu data de 01.04.2022, iar ofertele pot
fi depuse la sediul CN APDF SA, din Giurgiu,
ºos.Portului nr.1, pânã la data de 18.04.2022,
ora 13.00. În situaþia în care la data de
20.04.2022 procedura nu va fi finalizatã, licitaþia
publicã deschisã cu strigare se va relua în
fiecare zi de miercuri, ora 11.00, pânã la
atribuirea contractului de închiriere a suprafeþei
de 710mp teritoriu portuar, din portul Moldova
Veche, judeþul Caraº-Severin. Pentru aceastã
procedurã, ofertele vor fi depuse în ziua de luni

a sãptãmânii, pânã la ora 11.00. Precizãm cã nu
se percepe taxã de participare la licitaþie.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute la
tel.0246/213.003, fax: 0246/211.888, e-mail:
patrimoniu@apdf.ro. *
INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã,în special denumirea, CIF,adresa,
tel./fax-ºi/sau e-mail, persoanã de contact:Comuna Iclãnzel, nr.1, Iclãnzel, jud.Mureº,
tel.0265715412, fax-0265715301, email:
iclanzel@cjmures.ro, primar Banea Nicolae
tel.0742740212. 2.Informaþii generale privind
obiectul procedurii de licitaþie publicã,în special
descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie închiriat:-Obiectul închirierii îl
constituie su-prafaþa totalã de 623,92ha teren,
categoria pãºune, situat pe teritoriul cadastral al
comunei Iclãnzel, jud.Mureº, teren ce face parte
din domeniul public al Comunei Iclãnzel.
Închirierea se face conform art.332,art.335 din
O.U.G.57/2019, ºi conform H.C.L.nr.12/
25.02.2022.3.Informaþii privind documentaþia
de atribuire:-se gãsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitaþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribuire:
-documentaþia de atribuire se poate ridica de la
sediul Comunei Iclãnzel. 3.2.Denumirea ºi
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituþiei de la care
se poate obþine un exemplar din documentaþia
de atribuire:-Compartimentul impozite ºi taxe
locale, com.Iclãnzel, nr.1, jud.Mureº. 3.3.Costul
ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ:
-50 lei,se poate achita cu numerar,la casieria
Comunei Iclãnzel sau cu ordin de plata în contul
de trezorerie nr.RO43T REZ24A510
103203030X, CIF5584679. 3.4.Data-limitã
pentru solicitarea clarificarilor:-12/04/2022, ora
12.00. 4.Informaþii privind ofertele:-4.1.Datalimitã de depunere a ofertelor:-20/04/2022, ora
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele:-comuna Iclãnzel, nr.1, jud.Mureº.
4.3.Nr.de exemplare în care trebuie depusã
fiecare ofertã:-un exemplar 5.Data ºi locul la
care se va desfãºura ºedinþa publicã de
deschidere a ofertelor:-20/04/2022, ora
10.00,la sediul Comunei Iclãnzel,în sala de
ºedinþe. 6.Denumirea, adresa, tel.ºi/sau e-mail
ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor
apãrute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei:-Tribunalul Mureº, Târgu-Mureº,
str.Justiþiei nr.1, jud.Mureº, tel.0265260323,
fax-0265222776, email:tr-mures-reg@just.ro.
7.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
instituþiile abilitate,în vederea publicãrii:29/03/2022. *
1.INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã,în special denumirea, CIF,adresa,
tel./fax-ºi/sau e-mail, persoanã de
contact:-Comuna Muºenita, sat Baineþ, nr.9C,
comuna Muºenita, jud.Suceava, tel./fax-0230
280162, email:urbanismmusenita@yahoo.
com, musenita_primarie@yahoo.com.
2.Informaþii generale privind obiectul procedurii
de licitaþie publicã,în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
închiriat:-Cinci suprafeþe de teren, situate în
comuna Muºeniþa, jud.Suceava, aparþinând
domeniului privat al Comunei Muºeniþa:
-1.Suprafaþa de 1826mp, curþi construcþii ºi
construcþia aferentã de 367mp, C.F.31135-1,
intravilan; 2.Suprafaþa de 3190mp curþi
construcþii ºi construcþia aferentã de 702mp,
C.F.31135-12, intravilan; 3.Suprafaþa de
802mp curþi-construcþii cu C.F.31135-13,
intravilan; 4.Suprafaþa de 5000mp de teren
arabil cu C.F.32938-1A, extravilan; 5.Suprafaþa
de 4500mp de teren arabil cu C.F.32918-2A,
extravilan. Închirierea se face conform
art.333,art.335 din O.U.G.57/2019, ºi conform
H.C.L.nr.18/25.03.2022.3.Informaþii privind
documentaþia de atribuire:-se regãsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitaþile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaþiei
de atribuire:-documentaþia se poate ridica, prin
solicitare scrisã depusã la sediul Comunei
Muºeniþa. 3.2.Denumirea ºi datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituþiei de la care se poate obþine un exemplar
din documentaþia de atribuire:-Compartimentul
urbanism ºi amenajarea teritoriului, sat Baineþ,
nr.9C, comunei Muºeniþa, jud.Suceava.
3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ:-10 lei,se poate achita cu
numerar,la casieria Comunei Muºeniþa.
3.4.Data-limitã pentru solicitarea clarificarilor:
-14/04/2022, ora 14.00. 4.Informaþii privind
ofertele:-4.1.Data-limitã de depunere a
ofertelor:-27/04/2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele:-sat Baineþ, nr.9C,
comuna Muºeniþa, jud.Suceava. 4.3.Nr.de
exemplare în care trebuie depusã fiecare
ofertã:-un exemplar. 5.Data ºi locul la care se va
desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a
ofertelor:-02/05/2022, ora 12.00,la sediul
Comunei Muºeniþa. 6.Denumirea, adresa,
tel.ºi/sau e-mail ale instanþei competente în
soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele
pentru sesizarea instanþei:-Tribunalul Suceava,
localitatea Suceava, str.ªtefan cel Mare nr.62,
jud.Suceava, tel.0230214948, fax-0230
523290, email:trsv-birp@just.ro. 7.Data
transmiterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile
abilitate,în vederea publicãrii:-29/03/2022. *
1.INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã,în special denumirea, CIF,adresa,
tel./fax ºi/sau e-mail, persoanã de
contact:-Oraºul Cristuru Secuiesc, Piata
Libertãþii, nr.27, Cristuru Secuiesc, jud.
Harghita, tel.0266242190, fax-0266206012,
email:office@keresztur.ro 2.Informaþii generale
privind obiectul procedurii de licitaþie publicã,în
special descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie închiriat:-Magazinul mixt ºi barul
de zi,cu o suprafaþã de 164mp , situat în oraºul
Cristuru Secuiesc, sat Beteºti nr.115,
jud.Harghita, cuprins în C.F.nr.52871, sub
nr.cad.52871, aflat în domeniul privat al
Oraºului Cristuru Secuiesc. Închirierea se face
conform art.333,art.335 din O.U.G.57/2019, ºi
conform H.C.L.nr.64/24.03.2022.3.Informaþii
privind documentaþia de atribuire:-se gãsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitaþile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaþiei
de atribuire:-documentaþia de atribuire se poate
ridica de la sediul Oraºului Cristuru Secuiesc.
3.2.Denumirea ºi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
instituþiei de la care se poate obþine un exemplar
din documentaþia de atribuire:-Biroul de relaþii
cu publicul, oraºul Cristuru Secuiesc,
str.Libertãþii nr.27, jud.Harghita. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ:
-20 lei,se poate achita în numerar,la casieria
Oraºul Cristuru Secuiesc. 3.4.Data-limitã
pentru solicitarea clarificarilor:-12/04/2022, ora
14.00. 4.Informaþii privind ofertele:-4.1.Datalimitã de depunere a ofertelor:-20/04/2022, ora
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele:-Oraºul Cristuru Secuiesc, str.Libertãþii
nr.27, jud.Harghita. 4.3.Nr.de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã:-un exemplar.
5.Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa
publicã de deschidere a ofertelor:-21/04/2022,
ora 11.00, oraºul Cristuru Secuiesc,
str.Libertãþii nr.27, jud.Harghita. 6.Denumirea,
adresa, tel.ºi/sau e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi
termenele pentru sesizarea instanþei:
-Tribunalul Harghita, Miercurea-Ciuc, str.Szász
Endre nr.6, jud.Harghita, tel.0266-371616
fax-0266-314482, e-mail:tr-harghita@just.ro.
7.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
instituþiile abilitate,în vederea publicãrii:29/03/2022. *
ERATA LA ANUNTUL PUBLICAT IN DATA
DE 28.03.2022 de catre AGROBANAT CDC
HOLDING SRL -in faliment, Cod unic de

înregistrare: 6260697, Sediul social:
Caransebeº, str. Muntele Mic nr.129A jud.
Caraº-Severin, Numãr de ordine în registrul
comerþului: J11/781/1994, prin lichidator
judiciar ABA INSOLVENCY SPRL cu sediul în
Timisoara, str. Stuparilor nr.10: Avand in vedere
eroarea materiala strecurata in anuntul de
licitatie publicat in ziarul Bursa, Punctul IV,
Alineatul 2 din anunt se va citi astfel: ,,-ACTIV
constand in teren +constructii (Fabrica de paine
si Distilerie) compus din: Teren extravilan
(curti-constructii) in suprafata de 1.111 mp cu
urmatoarele constructii: Hala distilare statie
filtrare apa, Platforma betonata, Rezervoare
materie prima distilare (11); CF nr.38379
Caransebes; Teren intravilan (curti-constructii)
in suprafata de 2302 mp si Fabrica de paine in
constructie -CF 38432/Caransebes; Teren
intravilan (curti-constructii) in suprafata de 774
mp cu urmatoarele constructii: Fabrica de paine
si Platforma betonata -CF 38497/Caransebes;
Teren intravilan (curti-constructii) situat in
Caransebes str. Valea Potocului, in suprafata
de 28 mp cu urmatoarele constructii: Depozit
central -construit din tabla in anul 1995, nu
detine certificat de performanta energetica si nu
este dotata cu lift -CF 38380/Caransebes;
Gradina (curti-constructii) in Valea Potocului in
suprafata de 135 mp cu urmatoarele constructii:
Grup administrativ -CF 31712/Caransebes.
Pret pornire: 459.895 Euro (TVA aplicabil
conform Cod Fiscal).Data licitatii: 08.04.2022,
21.04.2022, 05.05.2022, 19.05.2022 ora 12.’’
Restul informatiilor din anunt raman valabile. *

LICHIDATORUL judiciar al SPAZIO ACTIV
SRL organizeazã miercuri 06.04.2022 ora
12:00, licitaþie publica cu strigare conform Legii
nr.85/2014 pentru vânzarea bunurilor: Ford
Galaxy (2000) -valoare recuperabila si masa
ceramica -pret pornire licitatie 375 Euro. Caietul
de sarcini este disponibil la sediul lichidatorului
judiciar. Informaþii suplimentare la 0731.
043.803, e-mail sima_laura@yahoo.com. *

TOMIS IPURL anunta organizarea de licitatii
publice la data de 04/06/08.04.2022 ora 12.00
in Constanta, Bd.Ferdinand nr.79, Bl.AR2,
Parter pentru valorificarea in bloc a stocului
marfã (articole de pescuit) aflate in patrimoniul
debitoarei Creative Vision SRL. Pret pornire
7.940,32 lei (fãrã TVA), reprezentând 90% din
valoarea de lichidare a bunurilor. Caiet de
sarcini 300 lei. Preturile nu contin TVA. Relatii la
telefon 0728991992. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78,
Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, în calitate de
administrator judiciar al debitorului BETA
BUILDING SOLUTION SRL, cu sediul în
Calarasi, Prel. Bucuresti, Nr.211, Camera 3,
CUI 29029897, J51/370/2011,anunta
scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu
strigare a urmatoarelor bunuri mobile:
autourism marca Seat 1M/Leon, CL-04-SBW,
an 2004, motorina, albastru, la pretul de pornire
de 5.567,40 lei+tva, autoturism BMW
346X/EU31/325XI, CL-04-SFW, an 2005,
benzina,gri, la pretul de pornire de 9.850,5
lei+tva, autoturism Seat 6L/Cordoba,
CL-04-SBZ, an 2006, benzina, albastru, la
pretul de pornire de 6.852,60 lei+tva, in
conformitate cu hotararea adunarii creditorilor
din data de 24.02.2022. Prima vanzare a
bunurilor se va organiza in data de 07.04.2022,
ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul
termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte
de licitatie, bisaptamanale, in datele de
12.04.2022, 14.04.2022, 19.04.2022 si
21.04.2022 la aceeasi ora si in aceleasi
conditii.Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
031.805.21.25,
email:office@turmac
insolvency.ro. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78,
Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului AKACIA LUX
SRL, cu sediul in Sat Mãldãreºti, Str. Principala,
Nr. 88, Judetul Vâlcea, CUI 15716459,
J38/716/2003, anunta scoaterea la vanzare prin
licitatie publica cu strigare a urmatoarelor bunuri
mobile: calculator desktop+monitor la pretul de
130 lei+TVA, masina 230 STD la pretul de 500
lei+TVA, masina buffer cm la pretul de 300
lei+TVA, Autoutilitara Citroen jampy ,1.9 hdi, an
2003 la pretul de 5.300 lei+TVA. Prima vanzare
a bunurilor se va organiza in data de
07.04.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde
la primul termen de licitatie, se vor organiza alte
4 sedinte de licitatie, bisaptamanale, in datele
de 12.04.2022, 14.04.2022, 19.04.2022 si
21.04.2022 la aceeasi ora si in aceleasi conditii.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
031.805.21.25,
email:office@turmac
insolvency.ro. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78,
Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, în calitate de
administrator judiciar al debitorului BETA
BUILDING SOLUTION SRL, cu sediul în
Calarasi, Prel. Bucuresti, Nr.211, Camera 3,
CUI 29029897, J51/370/2011,anunta
scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu
strigare a urmatoarelor bunuri mobile:
autourism marca Seat 1M/Leon, CL-04-SBW,
an 2004, motorina, albastru, la pretul de pornire
de 5.567,40 lei+tva, autoturism BMW
346X/EU31/325XI, CL-04-SFW, an 2005,
benzina,gri, la pretul de pornire de 9.850,5
lei+tva, autoturism Seat 6L/Cordoba,
CL-04-SBZ, an 2006, benzina, albastru, la
pretul de pornire de 6.852,60 lei+tva, in
conformitate cu hotararea adunarii creditorilor
din data de 24.02.2022. Prima vanzare a
bunurilor se va organiza in data de 07.04.2022,
ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul
termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte
de licitatie, bisaptamanale, in datele de
12.04.2022, 14.04.2022, 19.04.2022 si
21.04.2022 la aceeasi ora si in aceleasi
conditii.Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
031.805.21.25,
email:office@turmac
insolvency.ro. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78,
Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, în calitate de
administrator judiciar al debitorului TIR
INVESTMENTS SRL, cu sediul in Municipiul
Slatina, Str. Poenei, Nr.52, Judetul Olt,CUI
5877660, J28/581/1994,anunta scoaterea la
vanzare prin licitatie publica cu strigare a
urmatoarelor bunuri mobile: linie de peleti la
pretul de 101,304.80 lei exclusiv TVA,
Papshare la pretul de 272.80 lei exclusiv TVA ,
Autovehicul marca Peugeot 207 la pretul de
5,068.80 lei exclusiv TVA , Autovehicol Iveco
Daily la pretul de 24,953.60 lei exclusiv TVA ,
Masina tipar Muller Martini la pretul de 5,902.40
lei exclusiv TVA , Masina de perforat calendare
la pretul de 4,084.80 lei exlcusiv TVA, Dispozitiv
inchidere calendare la pretul de 552.00 lei
exclusiv TVA, Masina de cusut cu fir Headop la
pretul de 8,815.20 lei exclusiv T VA,
Termopresa DUO PNEU la pretul de 969.60 lei
exclusiv TVA, Colator lanconda la pretul de
1,230.40 lei exclusiv TVA, Masina de plastifiat
foliant 720HP la pretul de 5,405.60 lei exclusiv
TVA, Trei aparate de aer conditionat LG la
pretul de 4,065.60 lei exclusiv TVA, conform
planului de reorganizare modificat si a hotararii
adunarii creditorilor din data de 29.09.2021.
Prima vanzare a bunurilor se va organiza in data
de 07.04.2022, ora 12.00, prin licitatie publica
cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor

vinde la primul termen de licitatie, se vor
organiza alte 4 sedinte de licitatie,
bisaptamanale, in datele de 12.04.2022,
14.04.2022, 19.04.2022 si 21.04.2022 la
aceeasi ora si in aceleasi conditii..Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
031.805.21.25,
email:office@turmac
insolvency.ro. *
SUBSCRISA, PECUNIA IPURL lichidator
judiciar al BORCEA DESIGN CONSTRUCT
SRL, anunta scoaterea la vanzare a urmatorului
bun mobil: -autovehicul DODGE NITRO, an de
fabricatie 2008, s.s.1D8GUE8988W139600,
2777 cc, putere 130 kw, motorina, transmisie
automata, culoare rosu, avand nr. de
inmatriculare B-900-BDC, stare tehnica
generala: nefunctional, in valoare de 2.100 eur,
exclusiv TVA, la curs BNR din ziua platii,
conform Hotararii Adunarii creditorilor din data
de 21.01.2022. Prima vanzare se va organiza in
data de 07.04.2022, ora 12.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care bunul
descris mai sus, nu se vinde la primul termen, se
vor organiza alte 7 (sapte) licitatii, saptamanal,
in fiecare zi de joi, la aceeasi ora si in aceleasi
conditii, in urmatoarele zile: 14.04.2022,
21.04.2022, 28.04.2022, 05.05.2022,
12.05.2022, 19.05.2022, 26.05.2022. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.1, ap.35, sector 3, unde se
vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12.00. Costul unui caiet
de sarcini este 100 lei, iar taxa de participare la
licitatie este 100 lei. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare la tel.
0748.218.555 sau 021.320.14.84/85. *
LICHIDATOR VALEXPERT IPURL
organizeaza licitatie publica cu strigare pentru
bunurile din patrimoniul SC TERRACOTTA
STAR SA situate in Sfantu Gheorghe respectiv
imobil situat pe str. L.T. Pais David nr.24, teren
intravilan 12.778 mp. -228.940lei si constructii
aferente acestui teren: Cladire croitorie 300mp.
-3.610 lei, Casa pompe 14mp. -5.379lei,
Magazie 72,13mp. -9.785lei, Cladire cazane
97,23mp. -6.473lei, Cladire birouri 240mp.
-229.090 lei, Hala 1147mp -25.538lei, Casa de
piatra, sala de mese, grupuri sociale, hala cu 8
incaperi -32.285 lei, Sopron metalic
384mp-3.170lei, Depozit 1130,28mp.
-12.413lei, Platforma betonata 4477mp.
-4.438lei, Foisor lemn 24 mp. -2.320 lei; imobil
teren „ORKO” intravilan-cariera de piatra si
drum de vite, 11.482mp -111.280lei, Cutii
carton 875buc. -232lei; Piatra sparta
359buc-3.006lei; Piatra sparta blocuri 96buc
-260lei; Nisip cvartos si conca Malnas -143lei.
Preturile nu contin TVA. Licitatia va avea loc in
Brasov, str. Vasile Lupu nr.34 in data de
01.04,08.04,15.04,29.04,06.05 si 13.05.2022,
ora 11:00.Rel. sup.tel. 0744740909,
0268412090. *
ANUNÞ PUBLICITAR Regia Autonomã
Aeroportul Oradea , cu sediul în Oradea, Calea
Aradului nr. 80, înregistrat la ORC cu nr.
J05/1252/1992, CUI RO 73452, organizeazã
procedura de licitaþie publicã deschisã cu ofertã
în plic închis, pentru închirierea urmãtoarelor
spaþii, din incinta Aeroportului Oradea în
clãdirea Bloc tehnic: 1. Spaþiu în suprafaþã de
12,73 mp destinat desfãºurãrii activitãþii de
handling combustibil. Ofertele se vor depune la
Sediul R.A Aeroportul Oradea, data limitã de
depunere a ofertelor este 15.04.2021, ora
0900,, într-un singur exemplar. Licitaþia va avea
loc la Sediul R.A Aeroportul Oradea în data de
15.04.2022, ora 0930; Procurarea documentelor se va face la sediul R.A. Aeroportul

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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BURSA, NR. 60

ANUNTURI DIVERSE
LICITATII
(urmare din pagina 7)
Oradea, Calea Aradului nr. 80. Perioada de
vizitare a spaþiilor - de la apariþia anunþului pânã
la adjudecare, în zilele lucrãtoare între orele
0800 – 1400. Pentru detalii accesaþi
www.aeroportoradea.ro , secþiunea Informaþii
publice – Licitaþii. Informaþii ºi clarificãri privind
desfãºurarea procedurii de licitaþie se pot obþine
de luni pânã vineri, între orele 0900 ºi 1500, prin
mail la adresa airport@aeroportoradea.ro sau
la nr. telefon 0259-455641. DIRECTOR
GENERAL ADJUNCT TUDUC EUGEN. *

CRIS CONSULT S.P.R.L., lichidator judiciar al
debitoarei SC FELVIO PROD SRL -in faliment,
organizeaza in data de 05.04.2022,
19.04.2022, 03.05.2022, 17.05.2022 ora 13:30
ora 14:00 licitatie publica cu strigare pentru
vanzarea terenurilor in judetul Dolj: -Teren
intravilan CF 223526, nr. cad. 223526,
suprafata de 5000 mp, localitatea Craiova,
judetul Dolj, T20 P 67, pret de pornire licitatie
446.126,40 RON. -Teren extravilan, CF 34353,
nr.cad.730, suprafata de 4.996 mp, localitatea
Pielesti, judetul Dolj, T50, P54, pret de pornire
9.192,80 RON. -Teren extravilan, CF 34270, nr.
cad.34270, suprafata de 4.600 mp, localitatea
Pielesti, judetul Dolj, T38, P34, pret de pornire
8.464 RON. -Imobil abator si FNC nr.CF 33894,
CF vechi 132, nr.cad.1/2, suprafata 6587 mp,
teren intravilan si abator, localitatea Bucovat,
judetul Dolj, pret de pornire licitatie 1.136.800
RON. -Teren extravilan, CF 31550, nr.cad.
31550, suprafata de 9.976 mp, localitatea
Bucovat, judetul Dolj, T79, P21, pret de pornire
licitatie 7.980,80 RON. -Teren extravilan, CF
31531, nr.cad.31531, suprafata de 2.410 mp,
localitatea Bucovat, judetul Dolj, T11, P11/1,
pret de pornire licitatie 1.928 RON. euro. -Teren
extravilan, CF 31525, nr.cad.31525, suprafata
de 16.000 mp, Leamna de Sus, judetul Dolj, T71
P11, pret de pornire 12.800 RON. -Teren
intravilan CF 31528, nr. cad.31528, suprafata
de 4.311 mp, localitatea Bucovat, Judetul Dolj,
T79, P19, pret de pornire licitatie 3.448,80 RON.
-Teren extravilan, CF 31527, nr.cad. 2381,
suprafata de 2.981 mp, localitatea Bucovat,
judetul Dolj, T79, P20, pret de pornire licitatie
1.904,80 RON. -Teren extravilan CF 31529, nr.
cad.31529, suprafata de 1.905 mp, localitatea
Bucovat, judetul Dolj, T79 P20, pret de pornire
licitatie 1.524 RON. -Teren extravilan CF
31526, nr.cad.31526, suprafata de 699 mp,
localitatea Bucovat, judetul Dolj, T79 P17, pret
de pornire licitatie 559,20 RON. -Teren
intravilan CF 31530, nr.cad. 686/1, suprafata
732 mp, localitatea Bucovat, judetul Dolj, T79
P15, pret de pornire licitatie 17.038,40 RON.
-Teren extravilan, CF 34220, nr.cad.34220,
suprafata de 11.800 mp, localitatea Pielesti,
judetul Dolj, T38, P87/1, pret de pornire 21.712
RON. -Teren extravilan, CF 34219, nr.cad. 904,
suprafata de 6.286 mp, localitatea Pielesti,
judetul Dolj, T38, P87, pret de pornire 11.566,40
RON. -T eren extravilan, CF 31523,
nr.cad.31523, suprafata de 7.906 mp,
localitatea Bucovat, judetul Dolj, T11, P11, pret
de pornire licitatie 6.324,80 RON. Preturile nu
contin TVA. Pentru a participa la licitatie
ofertantii vor achita o garantie de 10% din
valoarea de evaluare a imobilului pentru care
liciteaza. Caietul de prezentare poate fi
achizitionat de catre ofertanti contra sumei de
500 de lei exclusiv T VA de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Aleea
Cauzasi nr.47, (fosta Mircea Voda) etaj 2, ap.3,
intre orele 12-14 de luni pana vineri. Potentialii
ofertanti vor depune documentele de
participare cel putin cu o zi lucratoare inainte de
data licitatiei, in caz contrar nu vor putea
participa la licitatie. Relatii la telefon
031/620.86.00 sau pewww.crisconsult.ro,
e-mail: office@crisconsult.ro. *

CRIS CONSULT S.P.R.L., lichidator judiciar al
debitoarei SC FELVIO PROD SRL -in faliment,
organizeaza in data de 05.04.2022,
12.04.2022, 19.04.2022, 26.04.2022,
03.05.2022, 10.05.2022 ora 13:30 ora 14:00
licitatie publica cu strigare pentru vanzarea
terenurilor in judetul Dolj: 1.Teren extravilan, CF
31514, nr.cad.31514, suprafata de 1.877 mp,
localitatea Bucovat, judetul Dolj, T79 P16, pret
de pornire licitatie 1.875 euro. 2.Teren
extravilan CF 31504, nr.cad. 31504, suprafata
de 1.995 mp, localitatea Bucovat, judetul Dolj,
T79 P12, pret de pornire licitatie 2.655 euro.
3.Teren extravilan CF 31503, nr.cad 31503,
suprafata de 2139 mp, localitatea Bucovat,
judetul Dolj, T79 P10, pret de pornire licitatie
2.920 euro. 4.Teren extravilan CF 31500,
nr.cad. 31500, suprafata de 4.000 mp,
localitatea Bucovat, judetul Dolj, T79 P39, pret
de pornire licitatie 4.248 euro. 5.Teren
extravilan CF 31502, nr.cad. 31502, suprafata
de 4.000 mp, localitatea Bucovat, judetul Dolj,
T79 P44, pret de pornire licitatie 4.248 euro.
6.Teren extravilan CF 31501, nr.cad 31501,
suprafata de 2.500 mp, localitatea Bucovat,
judetul Dolj, T79 P5, pret de pornire licitatie
2.917 euro. 7.Teren extravilan CF 31513,
nr.cad.31513, suprafata de 2.262 mp,
localitatea Bucovat, judetul Dolj, T79 P14, pret
de pornire licitatie 2.003 euro. 8.Teren
extravilan CF 34125, nr.cad.34125, suprafata
de 10.078 mp, localitatea Pielesti, judetul Dolj,
T35 P78, pret de pornire licitatie 9.630 euro.
9.Teren extravilan CF 31993, nr.cad.31993,
suprafata de 99.969 mp, localitatea Pielesti,
judetul Dolj, T6 P114, 114/1, pret de pornire
licitatie 60.420 euro. Preturile nu cuprind TVA.
Pentru a participa la licitatie ofertantii vor achita
o garantie de 10% din valoarea de evaluare a
imobilului pentru care liciteaza. Caietul de
prezentare poate fi achizitionat de catre
ofertanti contra sumei de 500 de lei exclusiv
TVA de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Aleea Cauzasi nr.47, (fosta Mircea
Voda) etaj 2, ap.3, intre orele 12-14 de luni pana
vineri. Potentialii ofertanti vor depune
documentele de participare cel putin cu o zi
lucratoare inainte de data licitatiei, in caz contrar
nu vor putea participa la licitatie. Relatii la
telefon 031/620.86.00 sau pe www.cris
consult.ro, e-mail: office@crisconsult.ro. *

OM EGA S.P.R.L., debitor SC ROM
CONSTRUCT AL GLASS SRL, CIF 18255473,
J22/3183/2005, organizeaza in data de
10.05.2022 ora 10:00 la biroul lichidatorului
judiciar din Iasi, str. Grigore Ureche nr.3, bl. Gh.
Sontu, parter, jud. Iasi, licitatie publica cu
strigare pentru vanzarea bunurilor mobile
evidentiate regulamentul de vanzare. Pretul de
pornire este 3.600,00 lei fara TVA inclus.
Bunurile mobile se vand in bloc. Detalii pe
site-urile www.omega-sprl.ro si www.licitatiiinsolventa.ro. Persoana de contact este dl. av.
Maricel Munteanu, tel. 0745405033, zilnic intre
orele 09:00-15:00. *

OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. PROINSTAL
GRUP S.R.L. C.I.F. 13930358, J22/545/2001,
organizeaza in data de 10.05.2022 orele 08:00
la biroul lichidatorului din Iasi, str. Grigore
Ureche nr.3, bl. Gh. Sontu, parter, jud. Iasi,
licitatie pentru vanzarea activelor: 1. Proprietate
imobiliara situata in Iasi, aleea Cimitir Evreiesc
nr.2, jud. Iasi, pretul de pornire al licitatiei este
1.800.000,00 lei, terenul pe care se afla
constructiile nu este proprietate a debitorului; 2.
Teren extravilan cu suprafata totala de 6.000,00
mp, pretul de pornire al licitatiei este 231.000,00
lei. Bunurile imobile de la pct.1 si pct.2 se vand
impreuna. Preturile exprimate mai sus nu contin
TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro si
www.licitatii-insolventa.ro. Pentru vizionarea
bunurilor, persoana de contact este dl. Rusov
Razvan, tel. 0728983861, zilnic intre orele
09:00-15:00. *

OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A.
C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizeaza in
data de 10.05.2022 orele 09:00 la biroul
lichidatorului din Iasi, str. Grigore Ureche nr.3,
bl. Gh. Sontu, parter, jud. Iasi, licitatie pentru
vanzarea activului -Punct de lucru Iasi
-FABRICA DE PRODUSE LACTATE IASI, din

Iasi, B-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iasi (cladiri
administrative, magazii, spalatorie, bazine,
posturi de echipamente electrice etc) situata pe
un teren in suprafata totala de 16.080,39 mp,
pretul total de pornire al licitatiei este
38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vand in
bloc. Pretul exprimat mai sus nu contine TVA.
Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro si
www.licitatii-insolventa.ro. Persoana de contact
dl. Ionita Ioan, 0740621722, zilnic, orele
09:00-15:00. *

OM EGA

S.P.R.L.,
debitor
SC
INTERNATIONAL TEX SRL, CIF 23612823,
J22/1039/2008, organizeaza in data de
10.05.2022 ora 12:00 la biroul lichidatorului
judiciar din Iasi, str. Grigore Ureche nr.3, bl. Gh.
Sontu, parter, jud. Iasi, licitatie publica cu
strigare pentru vanzarea bunurilui imobile: teren
extravilan cu suprafata de 4.986,00 mp
apartinand debitorului -inscris in Cartea
Funciara nr.60080 Schitu Duca, nr. cadastral
60080 (nr. CF Vechi 1004, nr. cadastral vechi
1164), cu sarcini inscrise de DIICOT Iasi in
22.01.2010 si ANAF Iasi in 09.12.2015. Pretul
de pornire este 191.250,00 lei fara TVA inclus.
Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro si
www.licitatii-insolventa.ro. *

OMEGA S.P.R.L., debitor SC GEOMAX
COMPANY CONSTRUCT SRL, CIF 34208660,
J22/416/2015, organizeaza in data de
10.05.2022 ora 14:00 la biroul lichidatorului
judiciar din Iasi, str. Grigore Ureche nr.3, bl. Gh.
Sontu, parter, jud. Iasi, licitatie publica cu
strigare pentru vanzarea bunurilor mobile -9
(noua) pompe de tip ISG -pompe centrifugale
de apa. Pretul de pornire este 224.000,00 lei
fara TVA inclus. Bunurile mobile se vand in bloc.
Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro si
www.licitatii-insolventa.ro. Persoana de contact
este dl. Dochitanu Gheorghe, tel. 0727610610,
zilnic intre orele 09:00-15:00. *

OMEGA S.P.R.L., debitor SC BLUE MAGIC
ART SRL, CIF 31877910, J22/1086/2013,
organizeaza in data de 10.05.2022 ora 11:00 la
biroul lichidatorului judiciar din Iasi, str. Grigore
Ureche nr.3, bl. Gh. Sontu, parter, jud. Iasi,
licitatie publica cu strigare pentru vanzarea
bunului mobil -autovehicul marca Renault
Laguna, an fabricatie 1998. Pretul de pornire
este 12.000,00 lei fara TVA inclus. Detalii pe
site-urile www.omega-sprl.ro si www.licitatii
-insolventa.ro. Persoana de contact este dl.
Bejenaru Dumitru, tel. 0753187396, zilnic intre
orele 09:00-15:00. *

BIROUL Executorului Judecãtoresc Horia
Pãsculescu, cu sediul în Arad, Bd-ul. Gen. V.
Milea, nr. 41, ap. 2, jud. Arad, anunþã licitaþie
publicã în cadrul dosarului execuþional nr.
113/2021 la data de 06.04.2022 ora 1000, ce va
avea loc la sediul B.E.J. Horia Pãsculescu, în
vederea vânzãrii din hol, baie, dormitor,
garderobã, bucãtãrie+loc de luat masa, camera
de zi, balcon ºi pãrþi comune în cota de 25,22
constând în intrare, casa scãrii, acoperiº,
terenul construit ºi neconstruit, faþadele,
racorduri, instalaþii respectiv cota de teren de
11,89, în CF nr. 305579-C1-U13 a localitãþii
Arad, nr. top cad 305579-C1-U13, în Arad, str.
Poetului, nr. 1/C, bl. R10, et. 1, ap. 13, jud. Arad.
Preþul a fost stabilit la suma de 261.278lei. Dacã
nu se obþine preþul de începere a licitaþiei ºi
existã cel puþin 2 licitatori, la acelaºi termen,
bunul va fi vândut la cel mai mare preþ oferit, dar
nu mai puþin de 30% din preþul de pornire a
primei licitaþii. Vânzarea se va putea face chiar
dacã se prezintã o singurã persoanã care oferã
preþul de la care începe licitaþia, conform
dispoziþiilor art. 845 alin. (8) C. proc. Civ. Pot
participa la licitaþie numai persoanele care vor
depune la dispoziþia executorului judecãtoresc,
pânã cel târziu cu o zi premergãtoare licitaþiei, o
cauþiune reprezentând 10% din preþul de
începere a licitaþiei, iar dovada consemnãrii, în
original, împreuna cu oferta de cumpãrare –
scrisa, va fi depusã la executorul judecãtoresc. *

INVITATIE de participare , SP CRIS EVALEX
IPURL in calitate de lichidator judiciar al
debitorului SILVA SPEED SRL , organizeazã
licitaþie publicã cu negociere directa
urmãtoarelor bunuri : autoutilitarã peste 12t la
preþul de 48000lei, instalaþie de alimentare cu
energie electricã de medie tensiune ºi punct de
transformare 20/04kv 250 Kva la preþul de
1388lei Licitatia se va desfasura la sediul ales al
lichidatorului din Deva, str.Cernei, nr.10D, jud.
HD. Licitatie se organizeaza pentru data de
07.04.2022 orele 15,00. Toti cei care pretind
vreun drept asupra activelor supuse vanzarii au
obligatia sa anunte lichidatorul inainte cu o zi
raportat la data stabilita pentru vanzare sub
sanctiunea decaderii. Pentru relatii
suplimentare.Telefon 0744-814145. *

PUBLICATIE DE VANZARE (extras) BEJ
Vasiliu Constantin, prin executor judecatoresc
Vasiliu Constantin, cu sediul in mun. Piatra
Neamþ, B-dul Decebal nr. 33, bl. I3, parter +
mezanin, ap. 61/1, jud. Neamþ, tel
0333-408.952; fax: 0233-790.097, anuntam ca
în dosarul de executare nr. 997/2021, la data de
14.04.2022, ora 09.00, va avea loc la sediul
nostru, vanzarea la licitatie publica a imobilului
situat in extravilanul comunei Girov, Tarla Harja,
judetul Neamt, inscris in Cartea Funciara a
comunei Girov sub nr. 56076, nr. cadastral/topo
56076, constituit din teren arabil, in suprafata de
9.400 mp, la preþul de 24.200 Lei. Preþul
menþionat mai sus este cel de începere a
licitaþiei ºi reprezintã valoarea de circulaþie a
imobilului stabilita prin expertizã. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa ne anunte inaintea datei stabilite
pentru vanzare. Invitam pe toti cei care doresc
sa cumpere imobilului urmarit silit se prezinte la
data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand
asupra lor cartea de identitate si pana la
aceastã data sa prezinte oferte de cumparare.
Ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia
executorului judecatoresc, pana la termenul de
vanzare, o garantie de 10% din pretul de pornire
a licitatiei. *

ANUNÞ DE PARTICIPARE:-Informaþii
generale privind autoritatea contractantã,în
special denumirea, CIF,adresa, tel./fax ºi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:Comuna Scobinþi, sat Scobinþi, com.Scobinþi,
jud.Iaºi, tel./fax-0232720310, email:primaria_
scobinti@yahoo.com. Comuna Scobinþi invitã
persoanele juridice fãrã scop patrimonial,
respectiv asociaþiile ºi fundaþiile constituite
conform legii care îndeplinesc condiþiile
prevãzute de Legea nr.350/2005, sã depunã
propuneri de proiect în scopul atribuirii
contractelor de finanþare nerambursabilã,
pentru domeniul sport. 1.Procedura aplicatã
pentru atribuirea contractelor de finanþare
nerambursabilã a proiectelor din domeniul sport
pe anul-2022 este prevãzutã de art.6 din Legea
nr.350/2005, privind regimul finanþãrilor
nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitãþi nonprofit de interes general.
2.Sursa de finanþare a contractului ºi
valoarea:-bugetul local, 70.000 lei pentru
domeniul sport. 3.Durata proiectelor:-pânã în
data de-31.12.2022. 4.Data-limitã pentru
depunerea propunerilor de proiect:-02.05.2022,
ora 12.00. 5.Adresa la care trebuie depuse
propunerile de proiect:-Secretariat, com.
Scobinþi, jud.Iaºi, CP707445. 6.Selecþia ºi
evaluarea proiectelor în vederea obþinerii
finanþãrii nerambursabile se vor face de cãtre

comisia de evaluare,în perioada 03.05.202204.05.2022. *
CRIS CONSULT S.P.R.L., lichidator judiciar al
debitoarei SC FELVIO PROD SRL -in faliment,
organizeaza in data de 05.04.2022,
12.04.2022, 19.04.2022, 26.04.2022,
03.05.2022, 10.05.2022 ora 13:30 ora 13:30
licitatie publica cu strigare pentru vanzarea
terenuri in judetul Dolj: 1.Teren intravilan CF
31551 (Cf vechi 1383), nr.cad.31551 (nr.cad.
vechi 1/4/1/2/2) suprafata de 641 mp,
localitatea Bucovat, nr.P3, judetul Dolj,
Platforma Bucovat, pret de pornire a licitatiei
18.650 RON. 2.Teren intravilan, alee de acces,
CF 33322 (Cf vechi 677), nr.cad.1/4/1/4
suprafata de 295 mp, localitatea Bucovat,
nr.P3, judetul Dolj, Platforma Bucovat, pret de
pornire a licitatiei 32.902 RON 3.Teren
extravilan CF 33620, nr.cad. 33620, suprafata
734 mp, localitatea Bucovat, judetul Dolj, T79,
P16, pret de pornire a licitatiei 734 RON 4.Teren
extravilan CF 34215, nr.cad. 906/1, suprafata
4.250 mp, localitatea Pielesti, judetul Dolj, T38,
P69, pret de pornire a licitatiei 9.775 RON
Preturile nu contin TVA. Pentru a participa la
licitatie ofertantii vor achita o garantie de 10%
din valoarea de evaluare a imobilului pentru
care liciteaza. Caietul de prezentare poate fi
achizitionat de catre ofertanti contra sumei de
500 de lei exclusiv T VA de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Aleea
Cauzasi nr.47, (fosta Mircea Voda) etaj 2, ap.3,
intre orele 12-14 de luni pana vineri. Potentialii
ofertanti vor depune documentele de
participare cel putin cu o zi lucratoare inainte de
data licitatiei, in caz contrar nu vor putea
participa la licitatie. Relatii la telefon 031/
620.86.00 sau pe www.crisconsult.ro, e-mail:
office@crisconsult.ro. *
CRIS CONSULT S.P.R.L., lichidator judiciar al
debitoarei SC FELVIO PROD SRL -in faliment,
organizeaza in fiecare zi de joi pana la
valorificare in data de in data de 05.04.2022,
19.04.2022, 03.05.2022, 17.05.2022 ora 14:00
ora 14:00 licitatie publica cu strigare pentru
vanzarea terenuri in judetul Dolj: -Teren
extravilan CF 31259, nr.cad.31259, suprafata
de 4.727 mp, localitatea Pielesti, judetul Dolj,
T38 P54, pret de pornire licitatie 10.872 RON.
-Teren extravilan CF 31258, nr.cad.31258
suprafata de 4.813 mp, localitatea Pielesti,
judetul Dolj, T38 P92, pret de pornire licitatie
11.070 RON. -Teren extravilan CF 33988,
nr.cad.1190, suprafata de 7.900 mp, localitatea
Pielesti, judetul Dolj, T57 P68/1, pret de pornire
licitatie 18.170 RON. -Teren extravilan CF
31257, nr.cad.731, suprafata de 6.000 mp,
localitatea Pielesti, judetul Dolj, T56 P58, pret
de pornire licitatie 13.800 RON. -Teren
extravilan CF 30690, nr.cad.30690, suprafata
de 2.495 mp, localitatea Bucovat, judetul Dolj,
T79 P9, pret de pornire licitatie 6.350 RON.
-Teren extravilan CF 30684, nr.cad.30684,
suprafata de 3.680 mp, localitatea Bucovat,
judetul Dolj, T79 P18, pret de pornire licitatie
7.080 RON. -Teren extravilan CF 30683,
nr.cad.30683, suprafata de 9.206 mp,
localitatea Bucovat, judetul Dolj, T79 P33, pret
de pornire licitatie 19.240 RON. -Teren
extravilan CF 30686, nr.cad.30686, suprafata
de 4.000 mp, localitatea Bucovat, judetul Dolj,
T79 P43, pret de pornire licitatie 7.700 RON.
-Teren extravilan CF 30681, nr.cad.30681,
suprafata de 1.953 mp, localitatea Bucovat,
judetul Dolj, T79 P61/1, pret de pornire licitatie
3.850 RON. -Teren extravilan CF 30688,
nr.cad.30688, suprafata de 3.554 mp,
localitatea Bucovat, judetul Dolj, T79 P61, pret
de pornire licitatie 6.930. -Teren extravilan CF
30685, nr.cad.30685, suprafata de 2.452 mp,
localitatea Bucovat, judetul Dolj, T79 P62, pret
de pornire licitatie 4.810 RON. Preturile nu
contin TVA. Pentru a participa la licitatie
ofertantii vor achita o garantie de 10% din
valoarea de evaluare a imobilului pentru care
liciteaza. Caietul de prezentare poate fi
achizitionat de catre ofertanti contra sumei de
500 de lei exclusiv T VA de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Aleea
Cauzasi nr.47, (fosta Mircea Voda) etaj 2, ap.3,
intre orele 12-14 de luni pana vineri. Potentialii
ofertanti vor depune documentele de
participare cel putin cu o zi lucratoare inainte de
data licitatiei, in caz contrar nu vor putea
participa la licitatie. Relatii la telefon
031/620.86.00 sau pe www.crisconsult.ro,
e-mail: office@crisconsult.ro. *
CRIS CONSULT S.P.R.L., lichidator judiciar al
debitoarei SC FELVIO PROD SRL -in faliment,
organizeaza in data de 05.04.2022,
12.04.2022, 19.04.2022, 26.04.2022,
03.05.2022, 10.05.2022 ora 13:30 licitatie
publica cu strigare pentru vanzarea in bloc a
urmatoarelor imobile/terenuri in judetul Dolj:
1.Teren intravilan si sediu firma P+1, CF 33663
(Cf vechi 434), nr.cad. 1/4/2-1/4/1/3, suprafata
de 1.373 mp, localitatea Bucovat, nr.P3, judetul
Dolj (platforma Bucovat), pretul de pornire al
licitatiilor scazut de la 425.000 RON cu 10% la
259.250 lei. 2.Teren intravilan si hale crestere
pui, CF 14, nr cad.1/1, suprafata 19345 mp din
care 18.257 mp proprietate exclusiva si 1.088
mp proprietate indiviza, localitatea Bucovat,
Platforma Bucovat, ferma 10, judetul Dolj, pret
de pornire la licitatie scazut de la 2.790.000
RON cu 10% la 1.701.900 lei 3.Teren extravilan
CF 31068, nr.cad. 31068, suprafata de 1.710
mp, localitatea Bucovat, judetul Dolj, T79 P13,
pret de pornire la licitatie scazut de la 1.710
RON cu 10% la 1.043 lei. 4.Teren extravilan CF
30660, nr.cad. 30660, suprafata de 1.835 mp,
localitatea Bucovat, judetul Dolj, T79 P15, pret
de pornire la licitatie scazut de la 1.835 RON cu
10% la 1.119,35 lei. Preturile nu contin TVA.
Pentru a participa la licitatie ofertantii vor achita
o garantie de 10% Caietul de prezentare poate
fi achizitionat de catre ofertanti contra sumei de
500 de lei exclusiv T VA de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Aleea
Cauzasi nr.47, (fosta Mircea Voda) etaj 2, ap.3,
intre orele 12-14 de luni pana vineri. Potentialii
ofertanti vor depune documentele de
participare cel putin cu o zi lucratoare inainte de
data licitatiei, in caz contrar nu vor putea
participa la licitatie. Relatii la telefon
031/620.86.00 sau pe www.crisconsult.ro,
e-mail: office@crisconsult.ro. *
S. P. ECG T AMAS LASZLO SPRL
LICHIDATOR JUDICAR AL SC EPAD SRL-în
faliment- Organizeazã LICITAÞIE PUBLICÃ, la
datele de 31 martie ºi 7 aprilie 2022, ora 12:00,
la sediul lichidatorului judiciar, din
Odorheiu-Secuiesc, str. Constructorilor
nr.15/10, jud. Harghita, 1. pentru vânzarea în
mod individual proprietãþii imobiliare înscrisã în
CF nr.58159 aparþinând societãþii EPAD SRL
având valoare de pornire de 1.043.500,00 lei; 2.
pentru vânzarea în bloc a bunurilor mobile
(utilaje de prelucrare a lemnului) aparþinând
societãþii EPAD SRL, având valoare de pornire
de 182.556,00 lei; 3. pentru vânzarea în mod
individual al autoturismului NISSAN MURANO,
cu nr. de identificare HR-06-DJW, an de
fabricaþie 2006, având valoare de lichidare de
14.578,00 RON Preþurile nu conþin TVA.
Informaþii suplimentare la telefon: 0725.
226.440, e-mail: office@liquidate.ro sau la
sediul lichidatorului din Odorheiu-Secuiesc, str.
Constructorilor nr.15/10, jud. Harghita. *
SANTORYO SRL în faliment prin lichidator
judiciar BFJ CONSULTING GROUP SPRL,
valorifica prin licitaþie publica Casã cu regim de
înãlþime S+P+1E+M, suprafaþã construitã la sol
143 mp, suprafata utilã totalã 442,11 mp, Str.
Banat nr. 33, Oraº Giurgiu, Judeþ Giurgiu, la
preþul de 88.200 EURO (exclusiv TVA) la sediul
lichidatorului judiciar în str. Negoiu nr. 8, bl. D
14, sc 2, et. 2, ap . 30, sector 3, Bucureºti, la
data de 14.04.2022 ora 17:00, cu repetare la
data de 05.05.2022 ora 17:00, cu repetare la
data de 12.05.2022 ora 17:00, cu repetare la
data de 19.05.2022 ora 17:00, cu repetare la
data de 26.05.2022 ora 17:00, cu repetare la
data de 02.06.2022 ora 17:00 la sediul
lichidatorului judiciar în str. Negoiu nr. 8, bl. D
14, sc 2, et. 2, ap . 30, sector 3, Bucureºti.
Informaþii la telefon 0317100925 sau e-mail:
office@bfj.ro. *
CII Almaºi Daniela Maria - lichidator judiciar al
SC Leandro&Broklyn SRL, vinde la licitaþie
publicã, organizatã la sediul din Orãºtie, str.
Mureºul, bl. 14/66, în data de 15.04.2022, ora
1200, autoturism Volkswagen Golf Plus, an
fabricaþie 2009, preþ pornire licitaþie: 13.440
lei+TVA. Garanþia de participare la licitaþie este
de 10% din valoarea bunului pentru care se

liciteazã, ºi se va achita cu cel puþin 24h anterior
datei licitaþiei. Caietul de sarcini ºi orice alte
informaþii sunt la dispoziþia eventualilor
cumpãrãtori; tel 0734360136. *
CII Almaºi Daniela Maria, lichidator judiciar al
SC Sãceleana Construct SRL,vinde prin
negociere directã, pe bazã de ofertã scrisã, la
data de 15.04.2022, ora 1000 „Casã - 3 camere,
anexe gospodãreºti în suprafaþã de 43,53 mp ºi
teren intravilan, în suprafaþã de 1.996 mp”,
situate în localitatea Strei-Sãcel”. Preþ de
pornire: 186.139 lei. Ofertele de cumpãrare pot
fi comunicate lichidatorului prin e-mail:
office.ciialmasidanielamaria@gmail.com sau la
sediul din Orãºtie, str. Mureºul, bl. 14, ap. 66,
jud. Hunedoara, cu cel puþin 24h anterior
datei/orei sesiunii de negociere directã,
respectiv pânã la data de 14.04.2022, ora 1000.
Orice informaþii vã stau la dispoziþie la telefon:
0734360136. *
1.INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã,în special denumirea, CIF,adresa,
tel./fax ºi/sau e-mail, persoanã de contact:
-Comuna Cârlibaba, str.Cârlibaba Nouã nr.83,
Cârlibaba, jud.Suceava, tel.0230575802,
fax-0230575906, email:cirlibaba83@yahoo.
com. 2.Informaþii generale privind obiectul
procedurii de licitaþie publicã,în special
descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie închiriat:-Pãºune în suprafaþã
totalã de 15,43 hectare, situatã în com.C
ârlibaba, în locul numit ,,Grezner", aparþinând
domeniului public al Comunei Cârlibaba.
Închirierea se face conform art.333,art.335 din
O.U.G.57/2019, ºi conform H.C.L.nr.14
/24.03.2022. 3.Informaþii privind documentaþia
de atribuire:-se regãsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitaþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribuire:documentaþia de atribuire se poate ridica de la
sediul Comunei Cârlibaba. 3.2.Denumirea ºi
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituþiei de la care
se poate obþine un exemplar din documentaþia
de atribuire:-Registratura, com.Cârlibaba,
str.Cârlibaba Nouã, nr.83, jud.Suceava.
3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ:-150 lei,se poate achita cu
numerar,la casieria Comunei Cârlibaba.
3.4.Data-limitã pentru solicitarea clarificarilor:
-12/04/2022, ora 12.00. 4.Informaþii privind
ofertele:-4.1.Data-limitã de depunere a
ofertelor:-27/04/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele:-comuna
Cârlibaba, str.Cârlibaba Nouã, nr.83, jud.
Suceava. 4.3.Nr.de exemplare în care trebuie
depusã fiecare ofertã:-un exemplar. 5.Data ºi
locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de
deschidere a ofertelor:-27/04/2022, ora
11.00,la sediul Comunei Cârlibaba. 6.
Denumirea, adresa, telefon ºi/sau e-mail ale
instanþei competente în soluþionarea litigiilor
apãrute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei:-Tribunalul Suceava-Secþia de
Contencios Administrativ ºi Fiscal, Suceava,
str.ªtefan cel Mare nr.58, jud.Suceava, CP72
0063, tel:-0230214948, fax 0230/522296,
email: tr-suceava@just.ro. 7.Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în
vederea publicãrii:-29/03/2022. *
CABINET de Insolvenþã Enoiu Niculae oferã
spre vânzare prin licitaþie deschisã cu strigare,
ºedinþe organizate la interval de douã
sãptãmâni în perioada 18.04.2022-25.07.2022,
respectiv în zilele de luni, ora 09.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Câmpulung, str.Negru
Vodã nr.131, jud.Argeº, „Bunuri mobile de
natura a 2 maºini de cusut Protex TY”, bunuri
identificate în patrimoniul societãþii debitoare
Start Byalex Clothing S.R.L.Câmpulung
-jud.Argeº. Preþul de început al ºedinþelor de
licitaþie, respectiv 450Lei/buc.+TVA, a fost
aprobat de creditori prin metodologia de
valorificare descrisã în Procesul-verbal nr.0636
din 11.03.2022, document publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvenþã. Licitaþiile se
organizeazã conform aprobãrii Adunãrii
creditorilor din data de 11.03.2022, fiind
respectatã procedura de faliment din Dosarul
nr.63/1259/2021 aflat pe rolul Tribunalului
Specializat Argeº, societate debitoare Start
Byalex Clothing S.R.L.Câmpulung, în
conformitate cu art.154, 155 ºi urmãtoarele din
Legea 85/2014, respectiv C.pr.civ. Garanþia de
participare la licitaþie este de 10% din preþul de
pornire ºi va fi achitatã cu numerar, pânã la ora
15.00, din preziua ºedinþei de licitaþie
programatã, sau în contul deschis la BRD
-Agenþia Câmpulung, jud.Argeº, IBAN:
RO43BRDE030SV96975720300, beneficiar
Start Byalex Clothing S.R.L.- în faliment, cu
sediul social în mun.Câmpulung, str.G-ral Ion
Dragalina nr.6A, bloc D1, etaj parter, jud.Argeº,
ºi date de identificare: J3/2575/2017 ºi CUI:
38423610, caz în care documentul de platã va fi
transmis pe e-mail la sediul lichidatorului
judiciar pânã la ora 15.00 din preziua ºedinþei de
licitaþie, licitaþie la care ofertanþii se vor prezenta
ºi cu copia certificatului de înmatriculare sau
copia actului de identitate, împuternicire pentru
persoana care reprezintã pe ofertant, precum ºi
dovada în original a depunerii garanþiei de
participare. Detalii se obþin la tel.0742.213.181. *
SUBSCRISA ACTIV GRUP IPURL, cu sediul
în Arad, str. Tribunul Buteanu nr.1, ap,1, jud.
ARAD, reprezentatã prin Asociat Coordonator
Baiu Anca, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului S.C. LEONES GROUP S.R.L, cu
sediul în Arad, Calea A. Vlaicu Bl. B 21, sc. A, ap
18, jud. Arad, Nr O.R.C. J02/1514/2004, CUI
RO 16737212 desemnat prin Sentinta civila nr.
2492/19.09.2013 pronunþatã de Tribunalul
Arad, secþia Civilã, în dosarul 5833/108/2009
anunþã vânzarea la licitaþie publicã, conform
prevederilor Legii 85/2006, a urmatoarelor
bunuri mobile: Instalatie pentru prepararea
mixturilor asfaltice marca Kredmash model DS
16837 fabricata in anul 2006, situata in comuna
Calinesti, punct ,,Gara’’ judetul Arges. cu preþul
minim de începere a licitaþiei de 1.146.892 lei
fara TVA. lei. Instalatia pentru prepararea
mixturilorse afla in stare nesatisfacatoare,
incompleta si nefunctionala. Licitaþiile vor avea
loc in data de 07.04.2022, ora 1400, la sediul
ACT IV GRUP I.P.U.R.L. În caz de
neadjudecare, licitaþia se reia, în acelaºi loc ºi la
aceeaºi orã, cu acelaºi preþ de începere a
licitaþiei, (pret care nu include TVA, care se va
aplica conform Cod Fiscal valabil la data
vanzarii), in data de 14.04.2022, 21.04.2022 si
data de 28.04.2022. Garanþia pentru înscrierea
la licitaþie, de 10% din valoarea de pornire a
fiecãrui bun imobil, se poate achita in numerar la
sediul ACTIV GRUP IPURL sau prin ordin de
plata in contul unic al insolventei Leones Group
SRL deschis la Libra Internet Bank. Pretul de
adjudecare va fi achitat in termen de maxim 15
zile de la adjudecare. Vizionarea bunurilor
oferite spre vânzare, Consultarea Regulamentului de Organizare a Licitaþiei, achitarea
garanþiei de participare si înscrierile se pot face,
pana cel mai tarziu, cu o zi lucratoare inaintea
sedintei de licitatie publica la care doresc sa
participe, la sediul ACTIV GRUP IPURL, situat
in Arad, str.Tribun Buteanu, nr.1, ap.1, jud.Arad.
Programul de inscrieri este de luni pana joi intre
orele 09-15, vineri 09-13. Relaþii suplimentare
se pot obtine la sediul ACTIV GRUP IPURL,
tel/fax. 0257.214821, sau email activ_grup@
yahoo.com. *
ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL
lichidator judiciar al GUARANTEED GUARD
SECURITY SRL, organizeazã licitaþii publice cu
strigare, pentru vânzarea autoturismului Dacia
Duster Laureat, 1,5 dCi, 110 CP, 4X4, fabricaþie
2015, la preþul de 23.800 lei + TVA. Licitaþiile vor
avea loc în zilele de 07.04.2022, 14.04.2022,
21.04.2022 ºi 28.04.2022, ora 14:00 la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureºti, Splaiul
Unirii, nr. 16, et. 1, birourile 101-102-114A,
Muntenia Business Center. Pentru participarea
la licitaþie este necesarã achiziþionarea caietului
de sarcini în sumã de 850 lei + TVA ºi a achitãrii
garanþiei de participare la licitaþie de 10% + TVA
din valoarea de pornire la licitaþie a bunului.
Informaþii la e-mail: office@artemislegal
insolvency.ro, Tel. 031/434.05.89. *
MUNICIPIUL Buzãu cu sediul în Piaþa Daciei
nr.1 (Palatul Comunal), fax 0238717950,
organizeazã la data de 20 aprilie 2022, ora
10:00, sala 24, licitaþie publicã deschisã pentru
vânzarea a douã terenuri proprietate privatã a
municipiului, în suprafaþã de 30,00 m.p.,
respectiv 37,00 m.p., situate în municipiul
Buzãu, strada Lunei nr. 47. Preþul minim de
pornire al licitaþiei este de 720,00 euro pentru
terenul în suprafaþã de 30,00 m.p., respectiv
890,00 euro pentru terenul în suprafaþã de
37,00 m.p., plãtibil în lei la cursul de referinþã al
Bãncii Naþionale a României din ziua efectuãrii
plãþii la care se adaugã plata taxei pe valoarea
adãugatã. Caietul de sarcini pentru
desfãºurarea licitaþiei publice ºi instrucþiunile
pentru ofertanþi privind organizarea ºi

desfãºurarea licitaþiei publice pot fi cumpãrate
de la sediul Primãriei municipiului Buzãu,
camera 22. Ofertele se primesc la registratura
Primãriei Municipiului Buzãu pânã la data de 19
aprilie 2022, ora 16,00. *

VÂNZÃRI ANUNÞ DE PARTICIPARE LA

LICITAÞIE PUBLICÃ VÂNZARE BUNURI DIN
DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL
UNITÃÞILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE 1. Informaþii generale privind vânzãtorul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de email a
persoanei de contact: Primãria comunei
Pantelimon , judeþul Constanþa , strada
Principalã nr. 214 , CUI 5806791 , tel./fax 0241
874408/0241874466 , e-mail pantelimon.
primaria@yahoo.com . 2. Informaþii generale
privind obiectul vânzãrii, în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
vândut: Teren intravilan aflat în domeniul privat
al comunei Pantelimon, in suprafaþã de 2075
mp, situat în sat Pantelimon, strada Ulmetum nr.
9, comuna Pantelimon, judeþul Constanþa,
identificat cu CF102918, aprobatã vânzarea
conform H.C.L. nr. 26 din 28.02.2022 ºi O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 3.
Informaþii privind documentaþia de atribuire: Se
regãsesc în caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea
sau modalitãþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: Prin solicitare
verbalã de la Compartimentul Registraturã al
Primãriei comunei Pantelimon, strada
Principalã nr. 214, comuna Pantelimon, judeþul
Constanþa; 3.2 Denumirea ºi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obþine un exemplar din
documentaþia de atribuire: Compartimentul
Registraturã din cadrul Primãriei comunei
Pantelimon, strada Principalã nr. 214, comuna
Pantelimon, judeþul Constanþa; 3.3 Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 50 de lei , sumã ce
se achitã la casieria Primãriei comunei
Pantelimon, judeþul Constanþa. 3.4 Data limitã
pentru solicitarea clarificãrilor: 12 aprilie 2022,
ora 16:00. 4. Informaþii privind ofertele: 4.1 Data
limitã de depunere a ofertelor : 20 aprilie 2022,
ora 16:00; 4.2 Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Compartimentul Registraturã din
cadrul Primãriei comunei Pantelimon, strada
Principalã nr. 214, comuna Pantelimon, judeþul
Constanþa; 4.3 Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã: Un exemplar. 5.
Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa
publicã de deschidere a ofertelor: 21 aprilie
2022 , ora 10:00, în Sala de ºedinþe din cadrul
Primãriei comunei Pantelimon, strada
Principalã nr. 214, comuna Pantelimon, judeþul
Constanþa. 6. Denumirea, adresa, numãrul de
telefon, fax si/sau adresa de email a instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute:
Judecãtoria Hârºova, ªos. Constanþei nr. 4A,
judeþul Constanþa, telefon: 0241871500, fax:
0241871717, e-mail jud-harsova-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunþului de licitaþíe cãtre
instituþiile abilitate în vederea publicãrii: 29
martie 2022. *

CITATII
LIÞCANU & GHEORGHIÞÃ – S.P.R.L., în
calitate de lichidator judiciar, comunicã

deschiderea procedurii simplificate a
insolvenþei debitoarei ROCONST PLUS SRL,
J13/1853/2011, CUI 28973012, cu sediul social
în Constanþa, Str.Timisanei nr.34, camera 6,
et.2 jud.Constanþa, prin Incheierea nr.
123/14.03.2022 pronunþatã de Tribunalul
Constanþa, Secþia a II-a Civilã, dosar
1288/118/2022, precum ºi termenele limitã
stabilite: 27.04.2022 înregistrare cerere creanþe
în 2 exemplare, taxa de timbru 200 lei la
Tribunalul Constanþa, str.Traian nr.31;
06.05.2022 depunere tabel preliminar;
30.05.2022 afiºare tabel definitiv; 10.05.2022,
ora 12:00 prima adunare a creditorilor în
Constanþa, str.Rãscoalei 1907 nr.38, et.1, ap.2,
jud.Constanþa, cu ordinea de zi: alegerea sau
numirea comitetului creditorilor; confirmarea
sau alegerea unui lichidator judiciar care sã
înlocuiascã lichidatorul judiciar numit de
judecãtorul-sindic; confirmarea onorariului
lichidatorului judiciar astfel cum a fost stabilit de
judecãtorul sindic; termen de judecata
02.05.2022, ora 8.30, complet FMA1.
Tel.0241/672324, fax:0241/485346. *

ABA INSOLVENCY SPRL cu sediul în
Timiºoara, str. Stuparilor nr.10, jud. Timiº, cod
poºtal 300261; notificã deschiderea procedurii
de faliment, conform Încheierii nr.962/
07.10.2021 pronunþatã de T ribunalul
T imiº-Sectia a II-a civila in dosar
nr.4493/30/2019, impotriva debitorului CLOUD
& MOBILES & MORE SRL, Cod unic de
înregistrare: 32609541, Sediul social:
Dumbravita, str. Silvana nr.64 parter, jud. Timis,
Numãr de ordine în registrul comerþului:
J35/3130/2013. De asemenea, se notificã
urmãtoarele: termenul limitã pentru
înregistrarea, in tabelul suplimentar de creante,
a cererii de admitere a creanþelor asupra averii
debitorului este 15.04.2022 (în temeiul art.114
alin.(1) din Legea nr.85/2014, nedepunerea
cererii de admitere a creanþei pânã la termenul
menþionat, atrage decãderea din dreptul de a fi
înscris în tabelul creditorilor ºi nu va dobândi
calitatea de creditor îndreptãþit sã participe la
procedurã); termenul limitã pentru verificarea
creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi comunicarea
tabelului suplimentar al creanþelor este
26.04.2022; termenul limitã pentru
introducerea eventualelor contestaþii la tabelul
preliminar: 7 zile de la data publicãrii tabelului in
Buletinul Procedurilor de Insolvenþã; termenul
de definitivare a tabelului consolidat al
creanþelor admise asupra averii debitorului este
05.05.2022; Un exemplar de pe Cererea de
înscriere a creanþei ºi documentele care o
însoþesc vor fi depuse la dosar sau transmise
prin poºtã la Tribunalul Timiº, iar un exemplar
va fi comunicat administratorului judiciar prin
poºtã/fax/e-mail. Cererea de admitere a
creanþei transmisã cãtre Tribunalul Timiº va fi
însoþitã de dovada plãþii taxei judiciare în sumã
de 200 lei. Informatii suplimentare la nr.tel.
0256.499.715; fax. 0256.499.509; e-mail
office@abaconsulting.ro. *

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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PIATA DE CAPITAL

Optimism pe pieþele acþiunilor

BVB

Creºteri puternice pentru
indicii Bursei, în ton cu evoluþiile
din pieþele europene

Bursele din Europa au urmat un
curs pozitiv ieri, pe fondul speranþelor legate de progresele în negocierile dintre Rusia ºi Ucraina, derulate
ieri la Istanbul.

Deutsche Börse
- Acþiunile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke AG
(BMW) s-au apreciat cu 5,3%, la
82,36 euro la ora 17.24, cele ale Daimler AG (Mercedes-Benz Group) cu 4,8%, la 67,22 euro. Potrivit institutului GfK, încrederea consumatorilor din Germania pare cã va scãdea
în aprilie, din cauza rãzboiului din
Ucraina.
- Indicele DAX a crescut cu 2,6%,
la 14.791,42 puncte la ora 17.27.

l Tranzacþii cu acþiuni de 70,4 milioane de lei

Motors Co. s-au apreciat cu 5,5%, la
46,64 dolari la ora localã 11.05, cele
ale rivalei
Ford Motor Co. - cu 6,3%, la
17,72 dolari, deºi firma de cercetare
SIX Swiss Exchange
Cox Automotive a estimat cã
- Titlurile grupului franco-elve- vânzãrile de vehicule noi din SUA
þian LafargeHolcim Ltd., cel mai ar putea scãdea în martie ºi ar putea
mare producãtor mondial de ci- marca cel mai slab volum al unui
ment, au crescut cu 3,9%, la 46,56 prim trimestru din ultimul deceniu,
franci la ora 17.30. Compania a de- pe mãsurã ce deficitul de cipuri ºi
cis sã se retragã de pe piaþa din Ru- criza din Ucraina comprimã stocurile. Conform sursei cisia, unde a realizat
volumul livrãrilor
aproximativ 1% din
BURSELE tate,
auto
va
scãdea cu peste
vânzãrile ºi câºtigurile
LUMII
24%,
la
aproximativ
sale operaþionale în
1,22
milioane
de unitãþi
2021. Compania va cãuta un cumpãrãtor pentru aceste ac- în martie ºi cu peste 16% în primul
trimestru.
tivitãþi.
- Acþiunile gigantului petrolier
- Indicele SMI s-a apreciat cu
ExxonMobil
Corp. s-au depreciat cu
1,4%, la 12.325,58 puncte la ora
2%,
la
81,12
dolari
la ora 11.07, cele
17.31.
ale Chevron Corp. - cu 2,1%, la
London Stock Exchange
162,80 dolari, odatã cu declinul co- Titlurile Barclays Plc au coborât taþiilor de pe piaþa de profil.
- Indicele Dow Jones Industrial
cu 3,5%, la 154,91 pence la ora
16.30. Unul dintre acþionarii impor- Average a urcat cu 0,7%, la
tanþi ai bãncii britanice a renunþat la 35.192,32 puncte la ora 11.07,
cota sa de circa 3%.
S&P 500 - cu 0,6%, la 4.604,57
- Acþiunile grupului petrolier BP puncte.
Plc au înregistrat un declin de 2,5%,
la 371,35 pence la ora 16.35, cele ale Nasdaq
rivalului Royal Dutch Shell Plc - cu
- Acþiunile grupului Apple Inc.
1,9%, la 2.022 pence, ca urmare a au câºtigat 0,9%, ajungând la
scãderii preþului þiþeiului.
177,14 dolari la ora 11.09. Potrivit
- Indicele FTSE 100 a urcat cu
Nikkei, Apple a decis sã reducã
0,9%, la 7.537,25 puncte la ora
producþia celui mai nou smartpho16.35.
ne al sãu, iPhone SE (lansat în
New York Stock Exchange
urmã cu doar câteva sãptãmâni),
Bursele americane au crescut în din cauza cererii slabe, sub aºteptãprima parte a zilei de ieri, investitorii ri.
- Indicele Nasdaq Composite a
fiind optimiºti în privinþa negociericrescut cu 1,1%, la 14.507,23 puncte
lor ruso-ucrainene.
- Titlurile companiei auto General la ora 11.11.

Tokyo Stock Exchange
Bursele din Asia au urcat ieri, ca
urmare a declinului cotaþiilor petroliere ºi a speranþelor legate de negocierile dintre Rusia ºi Ucraina.
- Titlurile companiei auto japoneze Honda Motor Co. au înregistrat un plus de 2,3%, la 3.562 yeni,
cele ale rivalei Nissan Motor Co. de 1,4%, la 548 yeni. Japonia va interzice, începând cu data de 5 aprilie, exporturile de automobile ºi
alte produse de lux în Rusia, a
anunþat Ministerul nipon al Comerþului. Automobilele ºi piesele
de schimb reprezintã o mare parte
din exporturile Japoniei în Rusia
ºi, potrivit cifrelor oficiale, în
2020, aceste exporturi s-au ridicat
la 627,8 miliarde de yeni (5 miliarde de dolari).
- Indicele Nikkei 225 a urcat cu
1,1%, la 28.252,42 puncte.

Indicii Bursei de Valori Bucureºti (BVB) au urcat puternic în sesiunea de tranzacþionare de ieri, în
ton cu evoluþiile din pieþele europene, care au avut aprecieri pe linie
pe fondul veºtilor relativ pozitive
din discuþiile de pace dintre Moscova ºi Kiev. Indicele BET, al celor mai lichide 20 de acþiuni de la
bursa noastrã, a urcat cu 2,50%, la
12.768 de puncte, în timp ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiþii în
acþiuni, s-a apreciat cu 2,11%, la
2.411 puncte.
Valoarea totalã a tranzacþiilor s-a
ridicat la 427,75 milioane de lei,
peste media zilnicã a acestui an, de
100 milioane de lei, în condiþiile în
care Banca Comercialã Românã
(BCR) a atras printr-o emisiune de
obligaþiuni 351,5 milioane de lei
(BCR27). Pe piaþa de acþiuni s-au
realizat tranzacþii în valoare de
70,4 milioane de lei, din care 3 mi-

lioane de lei a fost aportul pieþei
AeRO. Totodatã, pe piaþa produselor structurate s-au tranzacþionat
instrumente în valoare de 4,12 milioane de lei, iar prin piaþa “deal” a
fost realizat un singur schimb ieri,
cu 500.000 de acþiuni Alro Slatina
(ALR), tranzacþie în valoare de 0,79
milioane de lei.
Brokerii de la Prime
Transaction au scris, în raportul lor
zilnic: “Sedinþã pozitivã pentru bursa localã, toþi indicii au înregistrat
avansuri de peste un procent.
BET-NG a avut cea mai mare
creºtere dintre indici cu o evolutie de
2,92%. Valoarea tranzacþiilor a fost
de 86,46 milioane euro, cu mult peste media anului curent. Lichiditatea a fost susþinutã în proporþie de
peste 82% de obligaþiunile Banca
Comercialã Românã (BCR27). Pe
piaþa principalã, Banca Transilvania a avut cea mai mare valoare
tranzacþionatã, respectiv 21,07 mi-

Sydney Stock Exchange
- Titlurile companiei miniere Rio
Tinto Group Ltd. au coborât cu
1,4%, la 116,84 dolari australieni,
cele ale BHP Group Ltd. - cu 0,6%,
la 50,62 dolari australieni, pe fondul
declinului preþului minereului de
fier.
- Acþiunile Newcrest Mining
Ltd., cel mai mare producãtor de
aur din Australia, au scãzut cu
0,3%, la 26,87 dolari australieni,
cele ale Evolution Mining Ltd. - cu
0,5%, la 4,41 dolari australieni.
Ieri, cotaþiile aurului erau în scãdere.
- Indicele S&P/ASX 200 a urcat
cu 0,7%, la 7.464,30 puncte.
A.V.

M.G.

Topul celor mai mari creºteri
1. “Purcari Wineries” (WINE):
2. “Romcab” (MCAB):
3. “Electroaparataj” (ELJ):
4. “COS Târgoviºte” (COS):
5. “Nuclearelectrica” (SNN):

FONDURI DE INVESTITII
Valori ale unitãþilor de fond
Categorie fond

FONDURI
MONETARE

Indicator
Raiffeisen RON PLUS
ERSTE Liquidity RON
Fortuna Gold
BRD USD Fond
OTP Obligatiuni Clasa I
OTP Dollar Bond
BT Euro Obligatiuni
FDI Patria Obligatiuni

BRD Euro Fond
FONDURI DE
OBLIGATIUNI OTP Euro Bond
INSTRUMENTE CU
BT Obligatiuni
VENIT FIX
OTP Obligatiuni Clasa R
Certinvest Obligatiuni
Stabilo
ERSTE Bond Flexible RON
BRD Obligatiuni
BRD Simfonia
FDI SanoGlobinvest
FDI TehnoGlobinvest
OTP AvantisRO Clasa E
BRD Actiuni Clasa E
OTP Expert
FDI Omninvest
ETF BET Patria-Tradeville
BRD Global Clasa A
FDI Piscator Equity Plus
FONDURI DE
Certinvest BET-FI Index
ACTIUNI
Certinvest BET Index
Certinvest XT Index
BRD Actiuni Clasa A
Raiffeisen Romania Dividend
OTP AvantisRO Clasa L
BT Maxim
BT Index Romania ROTX
Active Dinamic
ERSTE Equity Romania
ERSTE Balanced RON
FONDURI
DIVERSIFICATE
Integro
ECHILIBRATE
FDI Transilvania *
FDI Patria Global
FONDURI
Certinvest Prudent***
DIVERSIFICATE
BT Clasic
DEFENSIVE
FDI Star Focus
FDI Patria Stock
FONDURI
DIVERSIFICATE
Certinvest Dinamic
DINAMICE
FDI Napoca *
OTP Real Estate & Construction Clasa E
OTP Global Mix Clasa E
BRD Diverso Clasa E
OTP Real Estate & ConstrucFONDURI
tion Clasa L
DIVERSIFICATE
OTP Global Mix Clasa L
FLEXIBILE
FDI PLUS Invest
FDI Audas Piscator
BRD Diverso Clasa A
FDI Star Next
Fortuna Classic
OTP Premium Return Clasa E
OTP Dinamic Clasa L
BT Euro Clasic
OTP Dinamic Clasa E
Raiffeisen Euro

ALTE FONDURI

OTP Premium Return Clasa L
**
YOU INVEST Active EUR
ERSTE MIX PRUDENT EURO
ERSTE Bond Flexible Romania
EUR
Raiffeisen RON Flexi
FDI MONOLITH
BT Index Austria ATX
OTP ComodisRO
ERSTE MIX PRUDENT RON

lioane lei. Din indicele BET, notãm
avansul puternic înregistrat de emitentul Purcari Wineries (WINE)
+16,87%. La polul opus, doar douã
societãþi au închis ºedinþa de tranzacþionare în scãdere: Aquila (AQ)
-0,93% ºi Transelectrica (TEL)
-0,49%”.
În piaþa “regular”, topul lichiditãþii a fost deci condus de acþiunile
Banca Transilvania (TLV), titlurile
instituþiei de credit din Cluj încheind ziua în creºtere cu 1,62%, la
preþul de 2,51 lei.
Acþiunile Romgaz (SNG) au urcat cu 4,30%, la preþul de 40 lei, pe
fondul unor schimburi de 11,97 milioane de lei.
Pe poziþia a treia a acestui clasament s-au situat titlurile Fondul Proprietatea (FP), cu un rulaj de 5,45
milioane de lei, acþiunile fondului
încheind ziua la preþul de 2,055 lei.
Titlurile OMV Petrom (SNP) au
crescut cu 1,49%, pânã la preþul de
0,477 lei, în condiþiile unei valori a
tranzacþiilor de 3,69 milioane de lei.
Indicele compozit BETPlus a avut
un avans de 2,46%, la 1.904 puncte,
în timp ce indicele extins BET-XT, al
celor mai lichide 30 de acþiuni de la
bursa noastrã, s-a apreciat cu
2,15%, pânã la 1.108 puncte.
Indicele BETAeRO, al companiilor listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacþionare al bursei noastre, a avut un avans de 1,64%, la
1.003 puncte.

variatia
in
Valoarea unui titlu
ultimele
(in RON) / (data)
7 zile
(%)

fata
de
31.12.
2021
(%)

195,9085 (25 Mar.)
12,5458 (25 Mar.)
23,94 (25 Mar.)
111,6525 usd (25 Mar.)
16,8956 (25 Mar.)
11,5145 usd (25 Mar.)
10,717 euro (25 Mar.)
14,2064 (25 Mar.)
134,7863 euro (25
Mar.)
12,4263 euro (25 Mar.)
19,677 (25 Mar.)
16,4369 (25 Mar.)
34,72 (25 Mar.)
12,9014 (25 Mar.)
22,2596 (25 Mar.)
186,4085 (25 Mar.)
44,4532 (25 Mar.)
11,2357 (25 Mar.)
1394,5309 (25 Mar.)
13,9409 euro (25 Mar.)
41,7741 euro (25 Mar.)
20,8554058 (25 Mar.)
3,4452 (25 Mar.)
17,4564 (25 Mar.)
217,5245 (25 Mar.)
193,4854 (25 Mar.)
311,07 (25 Mar.)
283,71 (25 Mar.)
227,77 (25 Mar.)
299,0437 (25 Mar.)
89,9611 (25 Mar.)
16,4569 (25 Mar.)
17,068 (25 Mar.)
22,765 (25 Mar.)
5,8274 (25 Mar.)
190,8612 (25 Mar.)
51,5659 (25 Mar.)
5,2841 (25 Mar.)
54,7310 (25 Mar.)
25,5981 (25 Mar.)
11,29 (25 Mar.)
26,597 (25 Mar.)
6,7315 (25 Mar.)
22,1537 (25 Mar.)
6,18 (25 Mar.)
0,7301 (25 Mar.)
104,2772 euro (25
Mar.)
12,1457 euro (25 Mar.)
28,1748 euro (25 Mar.)

-2,2
0,28
0
-3,88
-2,11
-3,08
-1,79
0,51

-0,33
-0,04
0,34
-0,4
-0,2
-0,15
-0,07
0,01

activul net (RON) /
(data)
1355,04 mil.lei (25 Mar.)
404,25 mil.lei (25 Mar.)
468,12 mil.lei (25 Mar.)
71,79 mil.usd (25 Mar.)
48,09 mil.lei (25 Mar.)
6,20 mil.usd (25 Mar.)
116,37 mil.euro (25 Mar.)
25,64 mil.lei (25 Mar.)

-0,08

-4,9

249,38 mil.euro (25 Mar.)

-0,15
0,02
-0,21
0,09
-0,76
-0,3
-0,43
-0,29
-0,35
-1,13
-1,59
-1,5
-1,8
0,17
-2,13
1,11
-1,49
-1,04
-1,98
-1,92
-1,48
-1,46
-1,57
-1,48
-1,64
-0,36
-1,51
-1,21
-1,27
-0,36
-0,27
-0,79
-0,64
-0,45
-0,61
-0,64
-0,9

-5,18
0,32
-2,29
0,96
-2,53
-1,14
-1,6
-2,14
-9,86
-8,27
-5,04
-5,3
-6,47
-3,06
-3,49
-2,57
-3,19
-3,08
-1,82
-2,87
-5,29
-5,12
-5,05
-6,09
-1,33
-9,69
-5,83
-3,43
-3,56
-1,34
-1,34
-3,09
-1,19
-2,35
-3,69
-4,19
-4,05

24,57 mil.euro (25 Mar.)
1363,68 mil.lei (25 Mar.)
113,44 mil.lei (25 Mar.)
9,38 mil.lei (25 Mar.)
105,68 mil.lei (25 Mar.)
2989,18 mil.lei (25 Mar.)
109,48 mil.lei (25 Mar.)
1539,73 mil.lei (25 Mar.)
11,80 mil.lei (25 Mar.)
10,57 mil.lei (25 Mar.)
2,17 mil.euro (25 Mar.)
53,11 mil.euro (25 Mar.)
32,49 mil.lei (25 Mar.)
1,28 mil.lei (25 Mar.)
56,90 mil.lei (25 Mar.)
34,23 mil.lei (25 Mar.)
17,79 mil.lei (25 Mar.)
5,32 mil.lei (25 Mar.)
12,09 mil.lei (25 Mar.)
1,59 mil.lei (25 Mar.)
128,09 mil.lei (25 Mar.)
217,98 mil.lei (25 Mar.)
58,85 mil.lei (25 Mar.)
196,72 mil.lei (25 Mar.)
220,35 mil.lei (25 Mar.)
17,94 mil.lei (25 Mar.)
233,86 mil.lei (25 Mar.)
473,29 mil.lei (25 Mar.)
21,04 mil.lei (25 Mar.)
33,51 mil.lei (25 Mar.)
16,44 mil.lei (25 Mar.)
3,48 mil.lei (25 Mar.)
234,96 mil.lei (25 Mar.)
6,21 mil.lei (25 Mar.)
4,91 mil.lei (25 Mar.)
12,00 mil.lei (25 Mar.)
17,61 mil.lei (25 Mar.)

-0,35

-9,49

2,02 mil.euro (25 Mar.)

0,5
-0,48

-3,88
-3,65

3,34 mil.euro (25 Mar.)
43,08 mil.euro (25 Mar.)

514,5623 (25 Mar.)

-0,34

-9,5

31,89 mil.lei (25 Mar.)

14,5170 (25 Mar.)
17,0110 (25 Mar.)
16,1279 euro (25 Mar.)
202,5674 (25 Mar.)
7,8590 (25 Mar.)
7,52 (25 Mar.)
11,3352 euro (25 Mar.)
57,6596 (25 Mar.)
11,009 (25 Mar.)
9,6956 euro (25 Mar.)
125,6981 euro (25
Mar.)

0,51
-0,8
-2,43
-0,46
-1,37
0
0,93
0,68
0,29
0,66

-3,89
-3
-2,58
-3,64
-3,86
-5,53
-4,19
-4
-3,05
-4

46,09 mil.lei (25 Mar.)
1,75 mil.lei (25 Mar.)
1,17 mil.euro (25 Mar.)
94,66 mil.lei (25 Mar.)
14,44 mil.lei (25 Mar.)
7,54 mil.lei (25 Mar.)
2,06 mil.euro (25 Mar.)
4,94 mil.lei (25 Mar.)
27,84 mil.lei (25 Mar.)
1,64 mil.euro (25 Mar.)

-0,17

-5,09

248,32 mil.euro (25 Mar.)

14,4409 (25 Mar.)

0,94

-4,18

26,06 mil.lei (25 Mar.)

29,5943 euro (25 Mar.) 0,83
27,3163 euro (25 Mar.) 0,21

-5,42
-4,5

9,08 mil.euro (25 Mar.)
18,24 mil.euro (25 Mar.)

11,5194 euro (25 Mar.) -0,27

-5,68

168,58 mil.euro (25 Mar.)

137,9012 (25 Mar.)
11,7954 euro (25 Mar.)
12,107 euro (25 Mar.)
19,1072 (25 Mar.)
183,5952 (25 Mar.)

-0,66
-7,44
-14,31
0,41
-5

300,97 mil.lei (25 Mar.)
0,88 mil.euro (25 Mar.)
20,54 mil.euro (25 Mar.)
138,54 mil.lei (25 Mar.)
40,51 mil.lei (25 Mar.)

-0,05
-0,51
-2,49
0,02
0,24

N o t a : ( * ) V a lo r ile V U A N a fiº a t e la F D I T r a n s ilv a n ia º i F D I N a p o c a r e p r e z in t ã u lt im e le v a lo r i c e r t ific a t e d e D e p o z it a r u l fo n d u r ilo r º i n u c o n s t it u ie v a lo r i d e e x e r c iþ iu p e n t r u z iu a c u r e n t ã . ( * * ) V a r ia þ ie a ju s t a t ã în u r m a s p lit ã r ii v a lo r ii n o m in a le a u n it ã þ ii d e fo n d d e la 1 0 0 0 R O N la 1 0 R O N d in 1 9 .0 5 .2 0 1 6 .

+16,87%
+14,62%
+14,56%
+14,29%
+4,91%

Topul celor mai mari scãderi
1. “UCM Reºiþa” (UCM): 2. “UAMT” (UAM):
3. “Electrocontact” (ECT):
4. “Casa de Bucovina-Club de Munte” (BCM):
5. “Carbochim” (CBC):

15,00%
-14,19%
-12,50%
-7,14%
-6,31%
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reþurile importurilor din Germania ºi-au temperat creºterea anualã în februarie 2022, pânã la 26,3%, de la 26,9% în luna precedentã, pe fondul
unei creºteri lunare de 1,3%, dupã o creºtere de 4,3% în luna anterioarã.
Preþurile energiei importate au crescut cu o ratã anualã de 129,5%, în condiþiile
unei creºteri lunare de 1,7%, pe fondul unei creºteri anuale de 256,5% a preþului
gazelor naturale ºi de 155,3% a preþului energiei electrice. Preþurile importurilor, exclusiv energia, ºi-au accelerat creºterea anualã pânã la 14,7%, de la
14,5%, în condiþiile unei creºteri lunare de 1,2%. Preþurile exporturilor ºi-au accelerat creºterea anualã pânã la 12,4%, de la 11,9%, pe fondul unei creºteri lunare de 1%.
(Sursa: Destatis)

V

olumul vânzãrilor retail din Irlanda ºi-a temperat creºterea anualã în februarie 2022, pânã la 2,2%, de la 21,4% în luna precedentã, pe fondul
unei creºteri lunare de 0,9%, dupã un declin de 1,1% în luna anterioarã.
Vânzãrile produselor alimentare au scãzut cu o ratã anualã de 7,6%, în condiþiile unei scãderi lunare de 0,8%, iar vânzãrile de produse nealimentare, exclusiv
auto ºi combustibili, au crescut cu o ratã anualã de 26,9%, pe fondul unui avans
lunar de 1,2%.
(Sursa: CSO Ireland)

V

olumul vânzãrilor retail din Spania ºi-a temperat creºterea anualã în februarie 2022, pânã la 0,9%, de la 4,1% în luna precedentã, pe fondul
unei creºteri lunare de 0,7%, dupã un declin de 0,3% în luna anterioarã.
Vânzãrile produselor alimentare ºi-au temperat scãderea anualã pânã la 1,5%,
de la 1,8% în luna precedentã, în condiþiile unei scãderi lunare de 0,1%, iar
vânzãrile de produse nealimentare au crescut cu o ratã anualã de 1%, dupã o
creºtere de 6,9% în luna anterioarã, pe fondul unui avans lunar de 1,6%.
(Sursa: INE Spain)

V

olumul vânzãrilor retail din Norvegia ºi-a accelerat scãderea anualã în
februarie 2022, pânã la 2,9%, de la 1,6% în luna precedentã, pe fondul
unei scãderi lunare de 1,1%, dupã un avans de 0,4% în luna anterioarã.
Vânzãrile produselor alimentare ºi-au temperat scãderea anualã pânã la 8,8%,
de la 10,5% în luna precedentã, în condiþiile unei scãderi lunare de 2,1%, iar
vânzãrile de combustibili auto au crescut cu o ratã anualã de 1,8%, dupã o scãdere de 0,2% în luna anterioarã, pe fondul unui avans lunar de 2,2%.
(Sursa: Statistics Norway)

RUGBY

Jucãtorii naturalizaþi
devin un “coºmar”
pentru echipele europene

N

aturalizarea jucãtorilor de
rugby din emisfera sudicã
a devenit o armã cu douã
tãiºuri pentru naþionalele
europene. Pe de o parte nivelul de joc
creºte, pe de alta apar tot felul de probleme legate de legalitatea acestor naturalizãri. Greºeala, care a eliminat
România de la mondialul din 2019, fãcutã acum de Spania, îi poate avantaja
pe stejari. World Rugby a anunþat cã
va convoca o comisie judiciarã independentã pentru a examina o potenþialã încãlcare a Regulamentului World
Rugby 8 (referitor la eligibilitatea jucãtorilor de a juca în echipa naþionalã
de seniori) al Federaþiei Spaniole de
rugby ( FER) în timpul Campionatului
Europei de Rugby 2021 ºi 2022, care a
permis spaniolilor sã se califice la
Cupa Mondialã de Rugby 2023.
World Rugby a fost anunþat cu privire
la o potenþialã încãlcare care implicã
un jucãtor din echipa naþionalã. “Dupã
ce a efectuat o investigaþie iniþialã, Federaþia Internaþionalã considerã cã se
justificã o revizuire oficialã indepen-

dentã, aºa cum se prevede în regulamentele World Rugby. Federaþia Spaniolã de Rugby a cooperat pe deplin pe
parcursul anchetei iniþiale”, a anunþat
forul rugbistic. Preºedintele Comitetului Judiciar Independent de World
Rugby, Christopher Quinlan QC, va
forma un Comitet Judiciar pentru a obþine “clarificãri cât mai curând posibil,
având în vedere impactul potenþial pe
care acest lucru l-ar avea asupra Cupei
Mondiale de Rugby 2023”, continuã
World Rugby. Quinlan i-a convocat în
comitet pe Nigel Hampton QC
(preºedinte), Pamela Woodman ºi
Frank Hadden.
Dinspre Portugalia au apãrut suspiciuni legate ºi de utilizarea de cãtre naþionala noastrã a doi jucãtori ”cu probleme”. În campania pentru CM 2023,
România a utilizat mai mulþi jucãtori
naturalizaþi: sud-africanul Johannes
van Heerden, neozeelandezii Jason
Tomane ºi Hinckley Vaovasa, ultimii
doi fiind vizaþi. Preºedintele Federaþiei Române de Rugby, Alin Petrache,
este convins cã nu vor exista, din nou,

probleme: “Pãi crede cineva cã dupã
ce am avut probleme data trecutã am
mai putea avea altele acum? Din punctul nostru de vedere cei doi jucãtori
sunt eligibilizaþi corect. Am parcurs
toþi paºii pe care trebuie sã-i fac o federaþie pentru a eligibiliza un jucãtor.
Din punctul nostru de vedere ambii jucãtori sunt 110% eligibili sã joace pentru România. Repet, am urmat tot ceea
ce înseamnã paºi de urmat ai regulamentului federaþiei internaþionale. Nu
avem dubii, nu existã niciun risc”.
În 2018, România a fost penalizatã
cu retragerea a 30 de puncte în clasamentul zonei Europa pentru folosirea
unui jucãtor neeligibil, Sione Faka’osilea, care evoluase pentru reprezentativa de rugby în VII a Tonga. Dupã
acea sancþiune, “stejarii” au pierdut
primul loc, care-i ducea la CM 2019
din Japonia, în favoarea Rusiei, echipã
clasatã pe locul 5 în clasament. Sancþiunea excluderii nu i-a vizat însã numai pe români, aceeaºi soartã având ºi
Spania ºi Belgia (la fel, au folosit
jucãtori neeligibili).

În clasamentul final al preliminariilor europene ale Cupei Mondiale
din 2023, care cuprinde rezultatele
cumulate din ediþiile 2021 ºi 2022
ale Rugby Europe Championship,
Georgia s-a clasat pe prima poziþie,
neînvinsã, cu 44 de puncte, urmatã
de Spania, 29 puncte, România, 28
puncte, Portugalia, 26 puncte, Rusia, 10 puncte, Olanda, 4 puncte.
Georgia ºi Spania s-au calificat direct la Cupa Mondialã din 2023,
care va avea loc în Franþa, în timp ce
România va participa la un turneu
de recalificare, în noiembrie. Reprezentantele Europei (România),
Africii, Americilor ºi zonei Asia/Pacific se vor înfrunta într-un patrulater,
dupã sistemul fiecare cu fiecare, iar
câºtigãtoarea va obþine ultimul bilet
pentru CM 2023. Acum stejarii pot
beneficia de greºeala spaniolilor ºi
pot ajunge la CM fãrã meciurile de
baraj.
OCTAVIAN DAN

Ministrul Novak anunþã cã gimnastica
româneascã va renaºte
Gimnastica autohtonã a primit o
primã gurã de oxigen, menitã sã o
scoatã din moartea clinicã. Acesta
este doar un prim pas, pânã la revenirea completã mai sunt mulþi de fãcut.
Ministrul Sportulu, Eduard Novak, a
anunþat cã loturile de gimnasticã vor
avea aparate noi, dupã ce s-a aprobat
finanþarea pentru douã seturi de aparate la Oneºti. Investiþia este de un
milion de lei. Ministrul este convins
cã acum va apãrea generaþia cu care
gimnastica autrohtonã va reveni în
topurile mondiale: “Suntem în plin
proces de implementare a unui pro-

iect de redresare ºi dezvoltare a gimnasticii, alãturi de federaþia de specialitate, nu doar pentru tradiþia sa în
performanþã, dar ºi pentru potenþialul pe care îl are în continuare. Era firesc sã începem cu Oneºtiul, leagãnul acestui sport, unde se pregãtesc
de peste 20 de ani loturile de gimnasticã femininã. De acum, vor avea
aparate noi: am aprobat finanþarea
pentru achiziþia a douã seturi de aparate, care vor servi în pregãtirea ambelor loturi, dar ºi pentru organizarea
competiþiilor naþionale ºi internaþionale pe care Sala Polivalentã Nadia

le gãzduieºte de atâta vreme. Un milion de lei investiþi în viitorul unui
sport minunat, care trebuie sã revinã
acolo unde îi este locul: în topurile
internaþionale ºi în istoria marii performanþe. Federaþia va avea aparatele proprii, sportivii vor avea aripi
pentru visurile lor. Obiectivul acestei investiþii, care va fi urmatã de altele, dar ºi de deschiderea progresivã
a unor noi secþii în toatã þara, este
construirea noului nucleu de juniori
pentru generaþia 2028. Generaþia
prin care gimnastica româneascã va
renaºte”.

Nadia Comãneci, Teodora Ungureanu, Emilia Eberle, Melita Ruth, Simona Pãuca, Ecaterina Szabo, Daniela
Silivaº, Lavinia Miloºovici, Simona
Amânar, Maria Olaru, Andreea Rãducan, Cãtãlina Ponor, Sandra Izbaºa,
Dan Grecu, Marius Urzicã, Marian
Drãgulescu, Ioan Suciu, Dan Potra
sunt doar câþiva dintre gimnaºtii care
au adus glorie sportului autohton ºi
care pot reprezenta modele pentru tinerii sportivi. La jocurile Olimpice
gimnastica a adus þãrii noastre 25 de
medalii de aur, 20 de argint ºi 26 de
bronz. (O.D.)

INSPIRAT DIN PROGRAMA OXFORD

Curs în limba românã despre blockchain
Veºti bune pentru toþi cei care vor sã se specializeze
într-o industrie care, conform specialiºtilor, va crea 40 de
milioane de noi locuri de muncã pânã în 2030. Stakeborg
Academy a dezvoltat primul curs în limba românã despre blockchain, inspirat din programa Universitãþii
Oxford. În ultimii doi ani, tehnologia blockchain a devenit, la nivel internaþional, cea mai cãutatã competenþã
de cãtre angajatori, conform datelor LinkedIn. Chiar dacã,
în medie, salariile oferite programatorilor blockchain ajung
la 10.0000 de euro pe lunã, numãrul specialiºtilor disponibili nu acoperã nevoile companiilor.
Evelyne Vîlcu, Head of Business Development în cadrul Stakeborg (startup care promoveazã aplicabilitatea
tehnologiei blockchain) a declarat: ”Cele mai mari
branduri din lume au început sã-ºi concentreze atenþia
pe tehnologia blockchain. Fie cã vorbim de instituþii financiare ca JP Morgan sau Goldman Sachs, platforme
de socializare ca Facebook sau Twitter or branduri de

echipamente sportive precum Nike ºi Adidas, jucãtorii
importanþi investesc masiv în cercetare ºi dezvoltare de
noi produse care folosesc, la bazã, tehnologia blockchain. Doar în cazul programatorilor blockchain, cererile
de angajare au crescut de 33 de ori în 2020, dar partea cu
adevãrat bunã este cã aproape 40% din joburile create în
aceastã zonã sunt non-tehnice, deci oricine poate decide
sã urmeze o carierã centratã în jurul acestei tehnologii, în
specializãri precum Marketing, Vânzãri, Customer Support, Design, Community sau Project Management”.
Unele dintre cele mai importante universitãþi din plan internaþional, printre care Oxford, MIT, Columbia sau
Princeton au dezvoltat cursuri sau chiar centre întregi
dedicate cercetãrii industriilor blockchain ºi crypto.
Evelyne Vîlcu a vorbit despre cursul în limba românã:
”În plan intern, în zona academicã lucrurile nu se miºcã
la fel de rapid pe cât ne-am dori. Cu toate acestea, ne-am
propus sã nu aºteptãm de pe margine ca lucrurile sã se

schimbe. Misiunea principalã a Stakeborg este aceea de
educare a opiniei publice, astfel încât, pe lângã canalele
de Youtube Stakeborg ºi StakeborgDAO, dar ºi al Newsletterului The Crypto Insider, am hotãrât sã construim
Stakeborg Academy, un curs de iniþiere în tehnologia
blockchain, inspirat din programul de Strategie Blockchain
din cadrul Universitãþii Oxford”. În doar 12 ore de studiu
online, atât cei care nu au mai avut contact cu tehnologia
blockchain, precum ºi cei obiºnuiþi cu anumite concepte
de bazã, vor putea cãpãta o imagine de ansamblu asupra
acestei tehnologii, odatã cu parcurgerea celor patru capitole: (1) Înþelegerea banilor; (2) Introducere în Bitcoin; (3) Componente ale tehnologiei blockchain ºi utilizãri în domeniul financiar; (4) Utilizãri ale tehnologiei
blockchain.
În urmãtorii 8 ani, tehnologia blockchain poate genera pânã la 40 de milioane de noi locuri de muncã, în acelaºi timp aducând economiei globale un plus de pânã la

1.76 trilioane dolari, potrivit raportului ”Time for
Trust” realizat de PwC în anul 2020. Printre industriile
care au gãsit cel mai rapid aplicabilitate tehnologiei
blockchain se numãrã serviciile financiare, producþie ºi
produse industriale, energie, sãnãtate, retail ºi entertainment.
Dintr-un total de 1488 de CEO intervievaþi de Deloitte în
anul 2020, 39% dintre aceºtia implementaserã deja tehnologia blockchain în produsele sau serviciile pe care le oferã,
o creºtere de 16% faþã de anul precedent. Mai mult decât
atât, în cazul companiilor cu venituri anuale de peste 100
de milioane dolari, creºterea este de aproximativ 41%.
Potrivit fondului de investiþii Leadblock Partners, principalele beneficii pentru care antreprenorii implementeazã tehnologia blockchain în produsele ºi serviciile pe
care le oferã, se numãrã: reducerea costurilor (42%),
imutabilitatea informaþiilor (28%), încredere (23%), digitalizare (22%), integritate (21%). (O.D.)

BURSA, NR. 60

PAGINA 11

Miercuri, 30 martie 2022

MACROECONOMIE
PAOLO GENTILONI, COMISARUL EUROPEAN PENTRU ECONOMIE, LA BUCUREªTI:

LEONARDO BADEA, BNR:

“Plata în ruble a gazelor
ruseºti ar însemna
o încãlcare a
contractelor în vigoare”
P

“Expunerea bãncilor
locale pe companii cu
capital rusesc 71 milioane lei”

l Adrian Câciu, ministrul Finanþelor: “Exclud orice discuþii despre recesiune”

lata în ruble a gazelor
ruseºti înseamnã o încãlcare a contractelor în vigoare,
iar dacã Rusia decide sã
întrerupã livrãrile Uniunea Europeanã este gata sã facã faþã acestei decizii, a declarat, ieri, comisarul european pentru afaceri economice, Paolo Gentiloni, prezent la Bucureºti la
o conferinþã organizatã de publicaþia
The Economist. Întrebat dacã se
aºteaptã ca Rusia sã întrerupã livrãrile de gaze, oficialul european a rãspuns cã nu ºtie la ce sã se aºtepte din
partea Rusiei.
Gentiloni a a afirmat: “Suntem
gata sã luãm atitudine în faþa dependenþei de Rusia? Sigur cã suntem
gata. Am decis sã facem asta, iar rãzboiul a fost un semnal de trezire, dar
desigur ºtim cã nu putem face nimic
repede, fãrã sacrificii. Suntem gata
sã ne asumãm aceste sacrificii? Categoric da. Nu punem pe masã sancþiuni privind energia, aºa ne-am înþeles,
dar dacã sunt decizii (din partea Rusiei de întrerupere a livrãrilor - n.r.)
suntem gata sã le facem faþã ºi putem
face asta cu efort puternic ºi vom
continua cu orice chip sã reducem
dependenþa de energia din Rusia”.
Amintim cã, sãptãmâna trecutã,
Kremlinul a avertizat cã nu va mai
furniza gaze þãrilor europene dacã
acestea refuzã sã achite în ruble livrãrile de gaze, aºa cum a cerut
Moscova.
Gentiloni a mai afirmat cã este
încã prea devreme sã estimãm impactul rãzboiului din Ucraina asupra
economiei europene, dar este clar cã
acea creºtere economicã de +4%
prognozatã în ianuarie pentru UE ºi
de +4,2% pentru România va trebui
sã fie revizuitã în jos. Reprezentanþii
The Economist au afirmat la rândul
lor cã au redus, în urma rãzboiului,
prognoza de creºtere a PIB-ului
României în 2022 la +2,8% de la
+4,4% anterior.
“Depinde de durata ºi evoluþia
rãzboiului, de rãspunsul politicii noastre comune, de evoluþia preþurilor
la energie ºi de dinamica încrederii
consumatorilor ºi investitorilor - sã
nu uitãm cã am intrat în aceastã crizã
cu un nivel ridicat al economisirii ºi
intenþii bune de investiþii. Modelele
noastre ºi ale BCE aratã o reducere a
creºterii PIB de zero virgulã ceva în
acest an, nu ºtiu dacã aºa va fi pentru
cã sunt multe variabile. (…) Trebuie
sã lucrãm pentru a evita concretizarea acestui discurs despre stagflaþie,
putem evita stagnarea ºi recesiunea
dacã acþionãm împreunã ºi trebuie sã
ne asigurãm cã recuperarea nu este
întârziatã ºi cã aceastã crizã nu va
creºte dezacordurile în UE”, a spus

Paolo Gentiloni a mai afirmat cã este încã prea devreme sã
estimãm impactul rãzboiului din Ucraina asupra economiei
europene, dar este clar cã acea creºtere economicã de +4%
prognozatã în ianuarie pentru UE ºi de +4,2% pentru
România va trebui sã fie revizuitã în jos.
comisarul european.
Oficialul executivului european a
mai afirmat cã Europa vrea sã reducã
importurile de gaz din Rusia pânã la
sfârºitul anului cu douã treimi ºi sã
gãseascã surse alternative de
energie.
“Ruºii ne asigurã 50% din importurile de gaze. Vrem sã reducem cu
douã treimi importurile de gaz rusesc
pânã la sfârºitul anului, în condiþiile
în care preþurile vor rãmâne ridicate.
Companiile ºi consumatorii casnici
simt presiunea creºterii preþurilor,
dar au fost impuse excluderi de la
taxe. Vrem sã asigurãm securitatea
aprovizionãrii ºi sã facem rezerve
pentru iarna viitoare ºi sã diversificãm aprovizionarea cu gaze. Discutãm cu mai multe state pentru a
creºte importurile de energie ca sã
încercãm sã gãsim alternative la gazul rusesc pe termen scurt. Cea mai
bunã cale pentru a ne îndeplini
obiectivele pe termen lung în domeniul energiei este sã ne diversificãm
resursele ºi sã încheiem dependenþa

de gazul rusesc”, a explicat
comisarul european.

Adrian Câciu, ministrul
Finanþelor: “Vom veni cu
mãsuri de sprijin în aceastã
primãvarã, vom vedea cum
merge economia ºi apoi este
posibil sã mai venim cu un
pachet de mãsuri”
Adrian Câciu, ministrul de Finanþe, a afirmat ieri, în cadrul aceluiaºi
eveniment, cã orice discuþie despre
recesiune în România trebuie exclusã din start. Oficialul guvernamental
a spus cã guvernul va implementa un
nou pachet de mãsuri de sprijin în
aceastã primãvarã, iar apoi este posibil ca în a doua parte a anului sã mai
existe un alt pachet de mãsuri.
“Exclud aceste discuþii despre recesiune. Diferenþa o face lichiditatea
injectatã în economie. Economia noastrã creºte puternic, anul trecut (cu)
+5,9%. Da, ar putea încetini puþin în

termeni de creºtere, spre +4% sau
+3,8% de exemplu, dar totul depinde
de ce face în primul semestru. Trebuie sã injectãm bani în economie ºi
trebuie sã oferim economiei curajul
ºi încrederea de a investi mai mult.
De asemenea trebuie sã sprijinim
piaþa muncii, sã oferim oamenilor
încrederea cã sunt în siguranþã. Toatã
lumea trebuie sã înþeleagã cã, în aceste vremuri, ne dãm seama cât de
«scumpã» este pacea. Acest cost trebuie plãtit de stat, de economie, dar
traversãm aceste chestiuni împreunã. Nu poate exista doar o parte care
sã ia toate costurile ºi altã parte care
sã profite. Competitivitatea companiilor se transformã în solidaritate,
sunt vremuri prin care trebuie sã trecem împreunã. Dacã ne dorim o
creºtere puternicã în acest an nu e
simplu, dar statul va oferi stimulente
în economie ºi discutãm zilnic cu
companiile din România pentru a
afla care sunt soluþiile cele mai bune.
Unele mãsuri vor veni în primãvarã,
vom vedea cum va merge economia
ºi apoi poate urmãtorul pas va mai fi
un nou pachet de mãsuri”, a declarat
Câciu.
Potrivit g4media.ro, PSD ºi PNL
discutã în aceste zile în coaliþie acordarea de ajutoare pentru cetãþenii cu
venituri mici, dar ºi decontarea accizei pentru firmele de transport de
mãrfuri ºi persoane. PSD a propus
luni ca valoarea voucherelor respective, acordate o datã la douã luni, sã
fie de 50 de euro, dar liberalii au propus ieri ca valoarea acestora sã fie de
100 de euro (circa 500 de lei), aratã
g4media.ro. Beneficiari ar urma sã
fie familiile cu un venit net mediu lunar mai mic de 600 lei (circa 151.000
de familii), beneficiarii de Venit Minim Garantat (circa 160.000 persoane), persoanele cu dizabilitãþi (circa
800.000 persoane) ºi pensionarii cu
un venit mai mic de 1500 lei (circa
2,3 milioane). Cu aceste vouchere
vor putea fi cumpãrate doar alimente
de bazã. În propunerea PSD, cea mai
mare parte a contravalorii voucherelor urma sã fie acoperitã de fonduri
europene, însã nu e clar dacã
fondurile UE ar putea acoperi toatã
suma de 100 propusã de PNL.
Câciu a mai dat ieri asigurãri companiilor ºi investitorilor afirmând cã
“România este cea mai sigurã þarã de
la graniþa Ucrainei”.
“Oferim stimulente pentru investiþii (…) ºi situaþia este stabilã. ªi nu
vreau sã intru în competiþie cu alte
þãri din regiune, dar avem spaþiu ºi
potenþial enorm pentru investiþii”, a
conchis ministrul Finanþelor.
M.G.

Bãncile din România au o expunere foarte micã pe companiile domestice
cu capital rusesc, de doar 71 milioane de lei, respectiv 0,05% din totalul expunerilor pe sectorul companiilor nefinanciare, a declarat, ieri, Leonardo Badea, viceguvernator BNR, în cadrul unei conferinþe pe teme economice organizatã The Economist.
Badea a afirmat: “Expunerile instituþiilor de credit din România sunt reduse în termeni de contrapãrþi cu rezidenþa în Rusia sau Ucraina. Nu existã credite (…) ºi depozitele atrase aveau o valoare modestã de 17,7 milioane de lei
pentru Rusia ºi 14,7 milioane de lei pentru Ucraina în decembrie 2021. Mai
mult, expunerile instituþiilor de credit din România cãtre companii domestice
cu capital (majoritar) rusesc sunt foarte scãzute, dupã cum aratã datele pentru
luna decembrie 2021: 71 milioane de lei, reprezentând 0,05% din totalul
expunerilor pe sectorul companiilor nefinanciare”.
Potrivit acestuia, efectele de rundã secundarã ar putea fi mai periculoase
decât riscurile ce þin de expunerea sistemului bancar.
“Riscul cibernetic în creºtere ºi de asemenea deteriorarea încrederii economice ºi creºterii economice în þãrile partenere principale ale României se pot
dovedi semnificative în viitor ºi ar putea sã ducã la unele pierderi pentru sectorul bancar pe termen mediu, pierderi însã modeste în opinia mea”, a spus
Badea. Oficialul BNR a mai arãtat cã sectorul bancar este bine capitalizat ºi
are suficiente lichiditãþi pentru a se descurca în cazul unui ºoc advers de
intensitate medie.
În decembrie, comitetul naþional macroprudenþial a decis în decembrie sã
majoreze buffer-ul obligatoriu de capital impus bãncilor, astfel cã bãncile vor
avea resurse suplimentare la dispoziþie dacã situaþia se va deteriora, a arãtat
Leonardo Badea. (M.G.)

JOHN BRUTON, FOST PRIM-MINISTRU
AL IRLANDEI:

“Vom avea cel puþin
douã blocuri geopolitice
care se vor confrunta în
deceniile urmãtoare”
(urmare din pagina 1)
Va fi o lume care va avea China în
centrul sãu, va fi o altã lume euro-atlanticã ºi va mai fi o problemã cu privire la unde va pivota India, unde se
vor situa þãrile din Africa ºi cred cã
votul de la ONU pe rezoluþia privind
rãzboiul din Ucraina a arãtat cã un
numãr de þãri cu populaþii foarte mari
nu a votat cu noi pentru condamnarea Rusiei. Deci vãd cã se creeazã
mãcar douã lumi, dacã nu trei. Una
cu China în centru, una transatlanticã
ºi unde sunt graniþele lor…, asta nu
ºtiu, rãmâne de vãzut. Cred cã suntem într-o competiþie sã arãtãm cã
modelul european ºi american este
mai atractiv ºi le oferã oamenilor o
viaþã mai bunã decât sistemul
autocratic alternativ”.
Fostul politician ºi diplomat irlandez i-a mai “sfãtuit” pe liderii din lumea vesticã sã dea vina pe Vladimir
Putin pentru inflaþia cu care se confruntã lumea euro-atlanticã. Trebuie,
însã, menþionat cã inflaþia a accelerat
puternic din debutul lui 2021, creºterea preþurilor fiind costul evitãrii
unei depresiuni economice în urma
crizei sanitare Covid - în ultimii doi
ani s-au printat peste 4 trilioane de
dolari doar de cãtre banca centralã
americanã, fãrã a lua în considerare
impactul politicilor fiscale ºi
monetare relaxate din 2020 ºi 2021.
“Intrãm într-o fazã în care provocãrile politice (din Vest) vor fi enor-

me (din cauza inflaþiei, a crizei energetice ºi a unei posibile crize alimentare în Orientul Mijlociu). Menirea
politicii este sã asigure o relativã stabilitate socialã, nu sã facã sã disparã
pãrerile diferite - trebuie sã rezolve
probleme într-un mod care este posibil sã aducã un rezultat plãcut, dar un
rezultat care poate fi acceptat. Vom
avea o competiþie majorã între cei
puternici (ºi cei slabi), care vor dori
sã se asigure cã cei slabi vor plãti costul acestui rãzboi ºi al inflaþiei suplimentare ºi cã ei nu vor dispãrea.
Asta în sine va duce la conflicte ºi nu
doar în þãrile arabe, care vor fi lovite
cel mai puternic de creºterea preþurilor la produse alimentare, ci ºi în Europa. Vedem proteste împotriva
creºterii preþurilor la combustibili:
este ca ºi cum ai protesta împotriva
stãrii vremii. Aceste creºteri ale preþurilor la alimente sunt inevitabile.
Putem trata simptomele pentru a reduce impactul, dar ideea cã putem
evita schimbãri structurale majore în
economie este naivã. Ce s-a
întâmplat s-a întâmplat, are consecinþe majore ºi este treaba politicienilor sã fie sinceri cu oamenii, sã le
explice cã ce se întâmplã acum este
rezultatul unor acþiuni ce ies din sfera de control a propriului guvern,
adicã rezultatul unor acþiuni întreprinse de oameni precum preºedintele (rus Vladimir) Putin”, a mai spus
John Bruton. n

DANIELA DARABAN, ACUE:

“Atunci când deschidem geamul ºi avem caloriferele
pornite, ies pe geam banii de la buget”
În România se risipeºte foarte
multã energie în continuare, iar în
noile condiþii de piaþã nu ne permitem aceastã risipã, a afirmat, ieri,
Daniela Daraban, directorul executiv al Asociaþiei Companiilor de Utilitãþi din Energie (ACUE), în cadrul
unei conferinþe pe teme energetice
organizatã de publicaþia dcnews.ro.
Potrivit reprezentantului ACUE,
“atunci când deschidem geamul ºi
avem caloriferele pornite, ies pe
geam banii de la buget”.
Daraban a declarat: “Acest pachet
de mãsuri adoptat, cu intrare în vigoare de la 1 aprilie, este un pachet
strict cu mãsuri de protecþie. Aceste
mãsuri de protecþie pentru consumatorul final clar au nevoie de alte mãsuri complementare. Este nevoie de
investiþii în zona de producþie, este
nevoie de acþiune clarã în zona de
eficienþã energeticã. În România se
risipeºte foarte multã energie în continuare, iar în noile condiþii de piaþã

chiar nu cred cã ne permitem. Mai
mult, sã ne înþelegem: atunci când
deschidem geamul ºi avem caloriferele pornite, ies pe geam banii de la
buget, adicã banii noºtri. Trebuie sã
devenim un pic mai responsabili ºi
nu este vorba despre a ne reduce confortul, ci de a fi un pic mai responsabili în modul în care consumãm energia. ªi, poate - o chestiune care,
într-adevãr, printr-o compensaþie destul de generoasã, care s-a acordat în
ultimele cinci luni ºi se are în vedere
ºi în perioada urmãtoare prin plafoanele de preþuri stabilite, poate cã, la
nivelul de consum, ºi modul responsabil de consum, ºi mãsurile de eficienþã energeticã, fãrã o acþiune concretã din partea statului, planuri foarte corecte ºi acþiuni de audit, în special audit energetic pentru instituþiile
publice, clãdirile publice - vã spun
sincer cã atunci când toatã lumea se
bucurã de un ajutor nu va fi interesat
sã gãseascã niºte soluþii - atunci

aceste acþiuni trebuie sã vinã clar din
partea statului, în urmãtoarea
perioadã. Plus alte mãsuri, de
legislaþie off shore care trebuie sã
punã în funcþiune niºte capacitãþi
care întârzie de câþiva ani buni”.
Daniela Dãrãban a mai atras atenþia asupra dezechilibrului dintre for-

þa statului ºi furnizorii de energie.
“În zona de furnizare ºi distribuþie, noi ne menþinem opinia cã, atunci când alegi sã intervii în zona de
protecþie socialã prin intermediul
unor operatori - aceastã schemã este
aplicatã prin intermediul furnizorilor
care prefinanþeazã aceastã schemã,

urmând cã ulterior sã îºi recupereze
banii printr-o procedurã de decontare de la stat - trebuie cumva ca aceºti
furnizor sã devinã parteneri cu tine în
aplicarea acestor mãsuri. Eu sunt de
acord cã trebuie o instituþie sã se sigure cã nu existã costuri nejustificate
care se duc în zona de decontare, dar
în acelaºi timp, dacã ne uitãm la regimul de sancþiuni, foarte multe de
acolo sunt asociate cu cu amenzi din
cifra de afaceri - care vã spun sincer
nu fac decât sã scoatã de pe lista un
furnizor, pentru cã nimeni nu îºi va
permite sã plãteascã acea amendã ºi
sã ºi trãiascã ulterior - sunt total nebalansate. Acolo nu existã niciun
echilibru între ceea ce trebuie, poate
ºi þine de furnizor ºi ceea ce se amendeazã. În acelaºi timp, trebuie sã existe un echilibru între forþa statului ºi
putinþa celui care este chemat sã implementeze o serie de mãsuri. Noi
aplicãm prevederile legale, dar modificãrile trebuie sã þinã cont de toate

problemele identificate ºi în aceste
cinci luni de zile. Avem, de exemplu,
în continuare un articol care spune
cã, prin hotãrâre de guvern, se poate
modifica valoarea cuantumului, a
plafonului. Credeþi-mã, dacã se face
în 24 de ore implementarea în sistemele informatice, va crea o problemã. Eu am înþeles cã multã lumea
doreºte sã simplifice aceastã problemã legatã de adaptarea sistemelor informatice la nivelul furnizorilor, dar
nu este o problemã pe care putem sã
o ignorãm. Atunci vom avea tot felul
de situaþii, cum am experimentat ºi
astã toamnã, când sistemele
informatice ale furnizorilor nu au
putut fi ajustate în timp atât de scurt.
Sunt tot felul de vulnerabilitãþi care
sunt asociate cu amenzi din cifra de
afaceri, dar care vin din faptul cã
multe nu þin de furnizori”, a mai spus
Daniela Dãrãban.
M.G.
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STIRI INTERNATIONALE
S&P GLOBAL PROGNOZEAZÃ

Economia Rusiei va scãdea cu 8,5% în 2022
l Arabia Sauditã ºi Emiratele Arabe Unite se opun expulzãrii Rusiei din OPEC+
l Scãderi importante pentru cotaþiile þiþeiului

A

Indicele major al Bursei din Moscova (MOEX) a scãzut ieri, în a treia
zi de la reluarea tranzacþiilor cu acþiuni dupã aproape o lunã în care
piaþa a fost închisã pe fondul volatilitãþii generate de rãzboiul Rusia-Ucraina, izbucnit în 24 februarie.
Ieri, MOEX, indice denominat în ruble, a scãzut cu 5,4%, la 88,42
puncte, însã indicele RTS, denominat în dolari, a urcat cu 7,1%, la
881,59.
Acþiunile companiei petroliere Lukoil PJSC au coborât cu 3,8%, la
4.922 ruble, cele ale grupului petrolier Rosneft au câºtigat 3,4%,
ajungând la 370 de ruble. Titlurile gigantului gazelor Gazprom
PJSC au coborât cu 4,9%, la 208 ruble.
Acþiunile Sberbank - cea mai mare bancã din Rusia - s-au apreciat
cu 3%, la 128,77 ruble, cele ale VTB Bank au scãzut cu 2,1%, la
0,016 ruble. n

genþia de evaluare financiarã S&P Global ºi-a redus recent, cu peste 11
puncte procentuale, estimãrile privind evoluþia economiei
ruseºti în acest an, pânã la o contracþie
de 8,5%, din cauza efectelor rãzboiului din Ucraina, transmite Reuters.
Referindu-se la perspectivele economice pentru pieþele emergente în trimestrul al doilea, S&P Global spune cã scenariul sãu de bazã este acela cã ”rãzboiul
va avea cel mai grav impact asupra pieþelor de materii prime, lanþurilor de aprovizionare, încrederii investitorilor ºi consumatorilor în primul ºi al doilea trimestru din 2022”. Efectele se vor estompa,
dar vor persista pentru restul anului ºi
dincolo, a adãugat S&P Global, conform
Agerpres.
Potrivit agenþiei de evaluare, þãrile din
Europa emergentã sunt cele mai expuse
la rãzboiul din Ucraina, prin intermediul
schimburilor comerciale, financiare ºi al
diminuãrii încrederii, în timp ce mulþi
importatori de energie sunt afectaþi ºi de
creºterea preþurilor.
Prognozele referitoare la evoluþia
PIB-ului Rusiei au fost reduse pânã la o
contracþie de 8,5%, faþã de estimãrile anterioare care arãtau o creºtere de 2,7%.
”O combinaþie de sancþiuni financiare, comerciale ºi tehnologice nu a fost
impusã niciodatã pânã acum unei economii mari ºi integrate global, aºa cã nu
avem un precedent pentru a putea prognoza cât de mare va fi impactul”, susþin
analiºtii S&P.

Arabia Sauditã: ”Când
intrãm în clãdirea OPEC
lãsãm politica afarã”
Arabia Sauditã ºi Emiratele Arabe
Unite (EAU) au apãrat ieri importanþa
grupului OPEC+ pentru stabilitatea pieþei energiei ºi s-au opus ideii expulzãrii
Rusiei din aceastã alianþã, în contextul
sancþiunilor impuse Moscovei pentru invazia din Ucraina, considerând cã ”nu
trebuie politizate lucrurile”, relateazã
agenþia EFE, conform Agerpres.
Aceastã poziþie a fost anunþatã de
miniºtrii Energiei din Arabia Sauditã,
Abdulaziz bin Salman, ºi EAU, Suhail al
Mazrouei, în cadrul unui eveniment
început ieri la Dubai, cei doi subliniind
importanþa cooperãrii pentru securitate
energeticã între Organizaþia Þãrilor
Exportatoare de Petrol (OPEC) ºi cei
zece aliaþi externi, inclusiv Rusia, coope-

5,6% la ICE Futures Europe, în a doua
parte a zilei de ieri, atingând 106,24 dolari. La Nymex SUA, preþul petrolului
West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în aprilie a coborât cu 5,8%, la 99,85
dolari barilul la ora localã 09.24.

Un gazoduct între Turcia ºi
Israel, o posibilitate ca
Europa sã îºi reducã
dependenþa de Rusia
Rubla s-a apreciat cu 10% ieri, faþã de dolar, atingând nivelul de la
sfârºitul lunii februarie - în primele zile ale invaziei ruse din Ucraina.
Avansul a venit în baza progreselor în negocierile dintre Kiev ºi Moscova, derulate ieri la Istanbul. Rubla a urcat cu 10,2%, la 85,64 de
unitãþi/dolar - nivelul din 25 februarie. n
rare denumitã OPEC+.
”În aceastã organizaþie, unica noastrã misiune este pãstrarea securitãþii
energetice (...) Nu putem politiza lucrurile (...) Nu putem sã aducem politica în organizaþie (...) Va trebui sã facem
o separaþie între politicã ºi energie”, a
spus al Mazrouei, adãugând: ”Dacã cerem unui membru sã iasã, asta ar
însemna cã majorãm preþurile ºi contrazicem ceea ce vor consumatorii (...)
Cum ni se cere sã lucrãm pentru a reduce preþurile ºi, în acelaºi timp, ne contrazicem ºi ni se cere sã-l scoatem pe
unul dintre membri”.

La rândul sãu, ministrul saudit al Energiei a subliniat cã ”Rusia produce în jur de
10 milioane de barili de petrol pe zi, ceea
ce reprezintã 10% din consumul mondial,
pe lângã o cantitate importantã de gaze
(...) este vorba despre o contribuþie mare”.
Domnia sa a adãugat: ”În Arabia Sauditã
ºi, de asemenea, în Emirate, separãm lucrurile (...) Când intrãm în clãdirea OPEC
lãsãm politica afarã (...) Aceastã idee a
fost transferatã ºi la OPEC+, pentru cã, în
caz contrar, nu am fi putut trata cu þãri precum Iran sau altele”.
Preþul futures al barilului de petrol
Brent cu livrare în luna mai a scãzut cu

Progrese în negocierile de
pace Rusia-Ucraina

(urmare din pagina 1)
”Dacã reuºim sã consolidãm aceste
prevederi cheie, iar pentru noi este cel
mai important, atunci Ucraina va fi în poziþia de a remedia statutul sãu actual de
stat neafiliat ºi fãrã arme nucleare sub
forma unei neutralitãþi permanente”, a
declarat negociatorul Oleksandr ªali,

Indicele bursier MOEX continuã sã scadã

menþionând: ”Nu vom gãzdui baze militare pe teritoriul nostru, nu vom desfãºura contingente militare pe teritoriul
nostru ºi nu vom intra în alianþe militar-politice. Exerciþiile militare pe
teritoriul nostru vor avea loc cu
consimþãmântul þãrilor garante”.
Turcia a salutat progresele în negocie-

Preºedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunþat cã l-a informat
ieri pe preºedintele român Klaus Iohannis despre lupta pe care o
duce Ucraina împotriva agresiunii ruse ºi despre crimele de rãzboi
ale Rusiei împotriva civililor ucraineni.
”Am avut negocieri cu preºedintele român Klaus Iohannis. L-am informat despre lupta în desfãºurare împotriva agresiunii ruse, despre crimele de rãzboi ale Rusiei împotriva civililor”, a scris Zelenski
pe contul sãu de Twitter, conform Agerpres, adãugând: ”Am discutat despre un sprijin suplimentar pentru poporul ucrainean”. n

Nave dragoare de mine ºi avioane de patrulare maritimã ale Turciei
sunt ”toate în stare de alertã” dupã descoperirea recentã a douã
mine ce plutesc în Marea Neagrã în largul coastelor turce, a anunþat
ieri ministrul turc al apãrãrii, citat de France Presse. !Minele detectate vor fi distruse imediat într-o zonã sigurã” de cãtre unitãþile de
operaþiuni speciale ale marinei turce, a declarat Hulusi Akar, potrivit unui comunicat al Ministerului Apãrãrii, informeazã Agerpres.
Akar a spus cã nu poate indica originea celor douã mine detectate
sâmbãtã ºi luni, ºi care ar fi putut proveni din Ucraina, nici numãrul
celor care plutesc în derivã în Marea Neagrã dupã ce cablurile cu
care erau legate s-ar fi rupt. n

rile ruso-ucainene de la Istanbul, considerându-le cele mai importante de pânã
acum.

UE ºi China subliniazã
”necesitatea imperativã” ca
pacea sã revinã în Europa
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe ºi politicã de securitate, Josep Borrell, ºi ministrul chinez de externe Wang Yi au subliniat ieri ”necesitatea
imperativã” ca pacea sã revinã ”cât mai
repede posibil” în Europa, relateazã
EFE.
Discuþia telefonicã purtatã de Borrell
ºi Wang, a treia la numãr de la începutul
invaziei Rusiei în Ucraina, a avut loc cu
trei zile înainte de summitul UE-China,
preconizat pentru vineri, în format de videoconferinþã, precizeazã Serviciul European de Acþiune Externã (SEAE)
într-un comunicat, potrivit Agerpres.
Borrell ºi Wang au discutat despre negocierile ucraineano-ruse ºi despre necesitatea unei încetãri a focului pentru stabilirea coridoarelor umanitare ºi prevenirea oricãrui risc de escaladare viitoare.
Ucraina va constitui o temã principalã a
celui de-al 23-lea summit UE-China de
la 1 aprilie. Agenda summitului de vineri
va fi ”amplã ºi va include probleme economice, climatice, privind redresarea
mondialã, regionalã, precum ºi drepturile omului”, potrivit SEAE. n

O conductã de gaze între Turcia ºi
Israel este discutatã ca fiind una dintre alternativele Europei la livrãrile ruseºti,
însã oficialii guvernamentali ºi industriali din ambele þãri avertizeazã cã va fi
nevoie de negocieri complicate pentru a
se ajunge la un acord, informeazã Reuters, conform Agerpres.
Ideea, lansatã în urmã cu câþiva ani,
vizeazã construirea unei conducte submarine din Turcia pânã la Leviathan, cel
mai mare zãcãmânt offshore de gaze al
Israelului. Gazele naturale ar ajunge
astfel în Turcia ºi de acolo în statele din
sudul Europei, interesate sã îºi diversifice sursele de aprovizionare.
Preºedintele Turciei, Tayyip Erdogan,
a declarat sãptãmâna trecutã cã o cooperare în domeniul gazelor reprezintã
”unul din cei mai importanþi paºi pe care
îi putem face împreunã pentru legãturile
bilaterale”, adãugând cã este gata sã îºi
trimitã miniºtrii în Israel pentru relansarea proiectului gazoductului.

Preþul grâului a coborât ieri, pe pieþele externe, la cel mai redus nivel din ultimele patru sãptãmâni, iar al porumbului ºi-a continuat
declinul, dupã ce Rusia a semnalat cã îºi va reduce atacurile asupra
unor importante oraºe din Ucraina.
Preþul grâului cu livrare în luna mai a scãzut cu 7,9% ieri, la Bursa
din Chicago (CBOT), la ora localã 09.39, la 9,74 dolari/buºel. Cotaþia porumbului cu livrare în mai era în declin cu 4,7%, la 7,13 dolari/
buºel. n

Cotaþia futures a aurului cu livrare în iunie a scãzut cu 2,3%, la
1.900,70 dolari uncia la Comex New York, ieri la ora localã 09.39,
cea spot - cu 1,2%, la 1.899,91 dolari/ uncie. n

Japonia va interzice, începând cu data de 5 aprilie, exporturile de
automobile ºi alte produse de lux în Rusia, a anunþat Ministerul nipon al Comerþului, conform Reuters.
Automobilele ºi piesele de schimb reprezintã o mare parte din exporturile Japoniei în Rusia ºi, potrivit cifrelor oficiale, în 2020, aceste exporturi s-au ridicat la 627,8 miliarde de yeni (5 miliarde de dolari). n

Grupul elveþian Holcim, cel mai mare producãtor mondial de ciment, a decis sã se retragã de pe piaþa din Rusia, unde a realizat
aproximativ 1% din vânzãrile ºi câºtigurile sale operaþionalw în
2021. Compania elveþianã va cãuta un cumpãrãtor pentru aceste
activitãþi. n

Retailerul francez de articole sportive Decathlon ºi-a anunþat ieri suspendarea activitãþilor în Rusia, din cauza unor probleme de aprovizionare. Decathlon este prezent în Rusia din 2006, cu 60 de magazine în 25 de oraºe. n
Un oficial turc a declarat pentru Reuters cã discuþiile au continuat dupã recenta vizitã a preºedintelui Israelului,
Isaac Herzog, la Ankara ºi este posibil ca

o serie de ”decizii concrete” sã fie anunþate în lunile urmãtoare cu privire la ruta
propusã ºi entitãþile care vor participa la
acest proiect. (A.V.)

Ce fel de rãzboi? Ce fel
de pace?
(urmare din pagina 1)
Trebuie sã reflecte deciziile de parcurs, respectiv schimbãrile intervenite
în aspectul operaþiunii în intervalul
scurs de la declanºarea ei, pînã acum.
Dupã compunerea ºi mãrimea forþelor
pregãtite, dupã desenul dispozitivului
de pe care s-a declanºat acþiunea, nu
încape nici o îndoialã cã ea a fost conceputã, iniþial, ca o operaþiune de anvergurã dominatã din capul locului mai mult
de obiectivele politice decît de cele
strict militare. Forþele expediþionare ar
fi trebuit sã realizeze o ”invazie” de genul celor întreprinse de URSS în Ungaria, Cehoslovacia sau Afganistan, respectiv, mai recent, de Statele Unite ºi
aliaþii lor în Irak. Eficienþa acþiunilor
militare are în acest model o mãsurã politicã precisã: înlãturarea de la putere a
regimului din þara invadatã, capturarea
ºi condamnarea nu doar politicã, ci ºi juridicã a vîrfurilor ierarhiilor politice ºi
militare, înlocuirea guvernãrii cu o formulã favorabilã intereselor politice ale
organizatorului expediþiei. În cazul de
faþã, Rusia. În afarã de impactul activitãþilor militare întreprinse de forþa expediþionarã, douã elemente sunt esenþiale
pentru succesul unui asemenea tip de
acþiune: anihilarea rapidã a oricãrei rezistenþe militare semnificative a armatei
þãrii invadate ºi dezorganizarea, prãbuºirea autoritãþii regimului aflat la putere, tinþã directã ºi privilegiatã a operaþiunilor militare. În cazul Ucrainei, nici
una dintre aceste douã condiþii nu a fost
realizatã în primele 10-12 zile de la declanºarea operaþiunilor militare ale forþelor de invazie ruse. Deºi ameninþat direct ºi fãrã nici un fel de menajamente,
Preºedintele Zelensky nu numai cã nu a
dat bir cu fugiþii, dimpotrivã. A rãmas
pe poziþii ºi a reuºit o exemplarã mobilizare a încrederii ºi rezistenþei forþelor
militare proprii, a populaþiei, a structurilor guvernãrii, precum ºi un masiv sprijin politic, economic ºi militar din partea celor mai puternice state ale Europei
ºi ale comunitãþii euro-atlantice. Din
acest motiv, dupã circa zece zile, operaþiunea militarã a Rusiei a îmbrãcat un
caracter cu totul diferit. Ea a fost transformatã într-un tip de rãzboi premodern, chiar dacã purtat cu arme moderne
ºi hiper-moderne. Este vorba despre
asediu! În cazul Ucrainei, ”cetãþile” luate cu asalt sunt cele mai importante localitãþi urbane ºi înainte de orice capita-

la, Kiev. O formã de conflict militar larg
cunoscutã atît antichitãþii, cît ºi epocii
medievale. Nu chiar cu totul necunoscutã ºi unor episoade din rãzboaiele
moderne, înclusiv al doilea rãzboi mondial. Obiectivele asediatorului? În primul rînd, izolarea cît mai strictã a asediaþilor ºi tãierea oricãror cãi de aprovizionare, de ajutor material sau militar
care ar putea veni în favoarea lor din exterior. Ca sã excludã aceastã posibilitate
ºi sã se apere de atacurile din exterior,
spre exemplu, Julius Cezar, în bãtãlia
decisivã de la Alesia (52 bce), a pus sã
se construiascã un ”zid” în jurul propriilor trupe care încercuiserã zidurile cetãþii lui Vercingetorix! În al doilea rînd,
împuþinarea apãrãtorilor prin efectul letal al armelor care puteau fi folosite de la
(mare) distanþã, sãgeþi, bombarde ºi alte
mijloace incendiare, mai nou rachete,
obuze, bombe incendiare etc; slãbirea
voinþei ºi a puterii de a rezista a asediaþilor, înclusiv prin înfometare, tãierea sau
otrãvirea surselor de apã, crearea în cetatea supusã asediului a unor focare epidemice (de aici teama semnificativã a
unor specialiºti militari cã Rusia ar putea folosi arme chimice ºi bacteriologice!) etc. În sfîrºit, în al treilea rînd, succesul unui asalt direct asupra zidurilor
sau crearea unei breºe semnificative în
apãrare, prin prãbuºirea unui segment
din zidurile de incintã, prin care se asigurã astfel calea de pãtrundere în cetate
a unei mari pãrþi din forþele de invazie,
superioare din punct de vedere numeric
ºi calitativ, arme, rezistenþã fizicã, pregãtire militarã etc. La limitã, distrugerea
cu totul a cetãþii asediate ºi a populaþiei
locuitoare, raderea lor de pe faþa
pãmîntului, înainte sau dupã cucerirea
efectivã. Acesta este aspectul general a
ceea ce se întîmplã acum în Ucraina, din
perspectiva forþelor de invazie ale Rusiei: încercuirea ºi izolarea drasticã a
”cetãþilor” importante; eliminarea sau
împuþinarea semnificativã a apãrãtorilor (este motivul pentru care Rusia a fost
de acord, destul de repede, cu crearea
”coridoarelor unaminare” ºi nu a împiedicat cu nimic transporturile care mutau
mai bine de trei milioane de ucraineni în
afara teritoriului propriei þãri! Ceea ce
forþele militare ale invaziei ruseºti nu au
reuºit, pînã acum, este izolarea, ”sigilarea” localitãþilor asediate. Este clar, forþele de invazie sunt obligate sã facã faþã
unor contraatacuri semnificative ca im-

pact ale Armatei Ucrainei, au dificultãþi
importante în aprovizionarea proprie,
au moralul combativ afectat semnificativ ºi, mai ales, suferã pierderi în militari
ºi tehnicã de luptã care împiedicã nu
doar continuarea cu speranþe de succes a
asaltului, ci ºi regruparea eficientã sau
înlocuirea cu succes a forþelor erodate
aflate la un anume obiectiv. Toate aceste
aspecte esenþiale, împreunã cu multe altele, determinante, fac ca ”operaþiunea
specialã” a Rusiei, din Ucraina, sub forma nouã a unei ”lupte la redute” sã
întîmpine mari dificultãþi în realizarea
obiectivelor politice ºi militare. Succesul urmãrit se depãrteazã cu fiecare. De
unde vine ºi întrebarea inevitabilã: ce
fel de pace poate sã ”nascã” un
asemenea conflict, rãzboi?
Douã scenarii sunt de luat în considerare aici, fiecare generînd soluþii radical
diferite.
Primul ºi cel mai probabil: regimul
Putin, cel care a decis ºi pus în miºcare
invazia Ucrainei de cãtre Rusia, va fi ºi
cel care îºi va pune semnãtura pe acordurile de pace cu Ucraina. În varianta minimalistã, vom avea ceva de genul Acordurilor de armistiþiu din rãzboiul corean,
1953. Unde va fi trasatã linia de demarcaþie, între cele douã þãri, mai ales în privinþa regiunilor din est ºi sud-est ale
Ucrainei, rãmîne o problemã deschisã.
Nu este deloc improbabil ca Rusia sã
continue pe teren operaþiunile militare,
în ciuda angajãrii de negocieri serioase,
cu scopul de a ”marca” cu forþe militare
proprii aceste linii de separaþie, conform
propriei viziuni despre ”federalizarea
Ucrainei” ºi despre statutul regiunilor
Lugansk ºi Donetsk. În varianta maximalistã, în schimbul unei ”promisiuni
constituþionale” ºi a unor garanþii întãrite
de acordurile bilaterale de pace, care sã
”îngheþe” sau sã elimine definitiv o
eventualã aderare la NATO, Ucraina îºi
va pãstra integritatea teritorialã ºi va obþine nu doar retragerea trupelor ruseºti de
pe teritoriul ei, ci ºi sancþionarea acþiunii
militare a Rusiei ca agresiune, respectiv
compensaþii materiale pentru acoperirea
distrugerilor provocate de trupele de
invazie. Între aceste douã variante un
evantai larg de posibilitãþi.
Al doilea ºi cel mai puþin probabil scenariu este cel în care alt regim decît cel al
lui Putin îºi va pune semnãtura pe acordurile de încetare a focului ºi ulterior a
celor de pace dintre cele douã þãri. n

